
 
Załącznik do Uchwały nr XXX/ 207/2013 
Rady Gminy Bierawa 
z dnia 18 marca 2013r. 
 

 
 

 

GMINA  BIERAWA 
ul. Wojska Polskiego 12 

47-240  Bierawa 

 

 

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI 

 
     na lata 2013-2016 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bierawa 2012 

 

 



 PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY BIERAWA 

 

 

Strona 2 

Spis treści: 
 
 
 
1. Wstęp. 

 
3 

2. Podstawa prawna opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami. 4 
3. Uwarunkowania formalno-prawne ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 

oraz podział kompetencji w zakresie ochrony dóbr kultury ze szczególnym 
uwzględnieniem Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami. 

 
 
 
4 

3.1. Akty prawne. 4 
3.2. Organy ochrony zabytków. 10 
3.3. Zadania i kompetencje organów gminy w zakresie opieki nad zabytkami - 

zapisy dotyczące samorządu gminnego. 
11 

3.4. Cele programów w świetle Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami. 

 
12 

4. Uwarunkowania zewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego. 13 
4.1 Strategiczne cele polityki państwa w zakresie ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami - zgodność programu z dokumentami stworzonymi na poziomie 
krajowym. 

 
 
13 

4.2 Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami 
wykonanymi na poziomie województwa i powiatu. 

 
18 

5. Uwarunkowania wewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego. 21 
5.1. Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami 

wykonanymi na poziomie gminy (analiza dokumentów programowych gminy). 
 
21 

5.2. Charakterystyka zasobów i analiza stanu dziedzictwa i krajobrazu kulturowego 
gminy 

24 

5.2.1. Krajobraz kulturowy – czynniki decydujące o specyfice gminy. 
• Struktura administracyjna. 
• Warunki topograficzne i społeczno-demograficzne. 

25 

5.2.2. Zarys historii i rozwoju przestrzennego wsi. 27 
5.2.3. Zabytki nieruchome. 

• Architektura sakralna – kościoły, klasztory, kaplice, kapliczki.  
• Budownictwo wiejskie. 
• Budownictwo przemysłowe 

37 

5.2.4 Zabytki ruchome. 47 
5.2.5. Zabytki archeologiczne 51 
5.3. Zabytki objęte prawnymi formami ochrony. 53 
5.4. Zabytki w gminnej ewidencji zabytków. 54 
5.5. Zabytki o najwyższym znaczeniu dla gminy, ocena stanu dziedzictwa 

kulturowego. 
56 

6. Ocena stanu dziedzictwa kulturowego gminy. Analiza szans i zagrożeń. 57 
7. Założenia programowe. 58 
7.1. Priorytety programu opieki nad zabytkami, kierunki działań i zadania. 58 
7.2. Źródła finansowania gminnego programu opieki nad zabytkami 61 
7.3. Realizacja i finansowanie przez gminę zadań z zakresu ochrony zabytków 62 
8. Instrumentarium realizacji programu nad zabytkami. 64 
9. Monitoring 64 
10. Wykaz zabytków nieruchomych 65 
11. Wykaz zabytków archeologicznych 68 
12. Wykaz zabytków ruchomych 73 
 
 
 



 PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY BIERAWA 

 

 

Strona 3 

WSTĘP 
 

  Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Bierawa na lata 2013-2016 jest dokumentem 
aktualizującym Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Bierawa na lata 2007-2011 oraz 
opracowaniem uzupełniającym do innych aktów planowania w gminie.  

Program Opieki nad Zabytkami jest dokumentem polityki administracyjnej gminy                
w zakresie podejmowanych działań dotyczących inicjowania, wspierania i koordynowania prac           
z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania 
dziedzictwa kulturowego. Stanowi podwalinę współpracy między samorządem gminnym, 
samorządem powiatowym, właścicielami zabytków i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
Współpraca ta ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. 

Przedmiotem programu opieki nad zabytkami jest dziedzictwo kulturowe znajdujące się       
w granicach administracyjnych gminy Bierawa, natomiast celem jest stworzenie systemowej metody 
jego ochrony środkami dostępnymi przez gminę, zarówno prawnymi (zapisy dotyczące ochrony 
zabytków w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego) jak i finansowymi 
(przeznaczenie części budżetu gminy na ochronę zabytków).  

Kierunek podejmowanych przez gminę działań określa gminny program opieki nad 
zabytkami. Wskazuje on działania zmierzające do poprawy stanu zachowania materialnego 
dziedzictwa kulturowego w oparciu o zdefiniowane zasoby i walory gminy. Służy szeroko pojętemu 
rozwojowi gminy poprzez dążenie do harmonijnego i zrównoważonego rozwoju przejawiającego się 
w dążeniu do poprawy stanu zachowania zabytków, eksponowaniu walorów krajobrazu kulturowego 
oraz wykorzystaniu zabytków na potrzeby społeczne, gospodarcze i edukacyjne. Procesy rozwojowe 
zachodzić, bowiem powinny przy zapewnieniu warunków trwania i wzbogacania materialnego 
dziedzictwa kulturowego.  

 
Ochrona i konserwacja zabytków jest istotnym elementem polityki kulturalnej Państwa. 

Zabytki są nie tylko śladem przeszłości, ale także cennym składnikiem kultury współczesnej, 
przyczyniającym się do kształtowania przyjaznych warunków życia. Zachowanie dziedzictwa 
kulturowego jest działaniem realizowanym w interesie publicznym ze względu na znaczenie zabytków 
w procesie edukacji i humanizacji społeczeństwa oraz jego kulturowej identyfikacji. Nie bez 
znaczenia pozostaje również wartość materialna zabytków, a w przypadku zabytków budownictwa, 
ich istotny wpływ na sfery ekonomii i gospodarki. 

Lokalne dziedzictwo kulturowe stanowi o indywidualności krajobrazu, kształtuje 
świadomość i tożsamość regionalną, oraz może być czynnikiem wpływającym na atrakcyjność 
ekonomiczną regionu. Zabytki mogą, bowiem skupiać inicjatywy lokalne, generować rozwój 
ekonomiczny i społeczny oraz przyczyniać się do podnoszenia walorów turystycznych.  

Zabytki - ślady działalności ludzkiej - są niezastąpionym źródłem informacji o życiu             
i działaniach naszych przodków oraz o historycznym rozwoju twórczości artystycznej i technicznej. 
Zabytki są dobrem regionalnym i lokalnym, a właściwie docenione i wykorzystane mogą przyczynić 
się promocji miejscowości i regionu. Tak, więc stworzenie programu opieki nad zabytkami jest nie 
tylko koniecznością przewidzianą ustawą, ale przede wszystkim potrzebą społeczną. Jest również 
ważnym czynnikiem w upowszechnianiu wiedzy o zabytkach, we wspieraniu właścicieli w aktywnym 
dbaniu o ich dobrą kondycję oraz kreowaniu dobrego wizerunku gminy.  

Gminny program opieki nad zabytkami na lata 2013-2016 jest dokumentem stanowiącym 
podstawę do kreowania i realizowania działań podejmowanych przez gminę w celu ochrony zabytków 
znajdujących się na jej terenie oraz do podejmowania zadań finansowych w tym zakresie, co zgodne 
jest z art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 
1591 z późn. zm.) . Dbałość o spuściznę kulturową, o należyty stan i atrakcyjny wygląd zabytków jest 
obywatelskim obowiązkiem i potrzebą społeczną. Państwo realizuje swoje obowiązki względem 
zabytków między innymi za pośrednictwem organów samorządowych różnego szczebla. W tym 
względzie władzom gmin przypisana została istotna rola w kreowaniu ochrony dziedzictwa 
kulturowego na podległych im terenach. 

Podstawą merytoryczną programu jest sprecyzowanie przedmiotu działania, czyli określenie 
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najwartościowszych dla gminy obiektów o wartościach architektonicznych, stylistycznych, 
historycznych i kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem walorów regionalnych, czyli właściwa 
identyfikacja krajobrazu kulturowego dokonana na podstawie ewidencji wartości zabytkowych.  

 
Podjętym i zrealizowanym przez Gminę działaniem było opracowanie aktualnej                     

i zweryfikowanej gminnej ewidencji zabytków, bowiem właściwe określenie zasobów zabytkowych, 
wskazanie obiektów o unikalnych cechach stylistycznych i wysokich wartościach architektonicznych, 
a także świadczących o specyfice regionalnego budownictwa i lokalnej tożsamości kulturowej jest 
warunkiem koniecznym i niezbędnym w formowaniu priorytetów i programów w zakresie ochrony 
dóbr kultury.  

 
Zabytki są zasobami nieodwracalnymi decydującymi o tożsamości miejsca. Chcąc zachować 

łączność pomiędzy przeszłymi i przyszłymi pokoleniami, musimy dążyć do ich zachowania. 
Złożoność i interdyscyplinarność działań w tej sferze w warunkach gospodarki rynkowej wymaga 
strategicznego zarządzania zabytkami opartego na długookresowej wizji rozwoju. Narzędziem 
realizacji strategii opieki nad zabytkami mają być programy opieki nad zabytkami. 
Formułując Gminny Program Opieki nad Zabytkami gminy Bierawa na lata 2013-2016 przyjęto 
zadania należące z mocy ustawy do obowiązków gminy, m.in. opieki nad zabytkami, do których 
gmina Bierawa posiada tytuł prawny oraz zarysowano ogólną politykę gminy w dziedzinie opieki nad 
zabytkami, nie naruszając przy tym kompetencji i praw właścicieli. 

 
 

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA GMINNEGO PROGRAMU OP IEKI NAD 
ZABYTKAMI. 

 

Podstawą prawną sporządzenia gminnego programu opieki nad zabytkami jest art. 87 Ustawy         
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 
1568 z późn. zm.), mówiący, że: 

1 Wójt, burmistrz lub prezydenta miasta sporządza na okres 4 lat program opieki nad 
zabytkami (art. 87 ust. 1 cyt. wyżej ustawy) 

2 Gminny program opieki nad zabytkami podlega uchwaleniu przez radę (miasta, gminy, 
powiatu) po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków (ust. 3 cyt. wyżej 
ustawy) 

3 Program ogłaszany jest w wojewódzkim dzienniku urzędowym (ust. 4 cyt. wyżej ustawy) 
 

Z realizacji programu wójt, burmistrz lub prezydent sporządza, co dwa lata, sprawozdanie, które 
przedstawia Radzie (ust. 5 cyt. wyżej ustawy)  

 
3. UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE OCHRONY ZABYTKÓW I  OPIEKI 
NAD ZABYTKAMI ORAZ PODZIAŁ KOMPETENCJI W ZAKRESIE O CHRONY DÓBR 
KULTURY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGL ĘDNIENIEM US TAWY Z DNIA 23 LIPCA 2003r. 
O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI. 
 
3.1. Akty prawne 

 
I Na dziedzictwo kulturowe składają się dobra kultury, dobra natury a także dorobek duchowy 
poprzednich pokoleń. Zabytki - dobra kultury materialnej, będące świadectwem działalności 
człowieka w minionych epokach - stanowią integralną część tego dziedzictwa i ich ochrona 
została zadeklarowana, jako konstytucyjny obowiązek państwa i każdego obywatela (art. 5, art. 6 
ust. 1 i art. 86 Konstytucji RP).  

II Głównym aktem prawnym regulującym zasady ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce jest 
ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 
1568 z późn. zm.) . Określa ona zasady i warunki ochrony zabytków, m.in. kompetencje organów 
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ochrony zabytków, prawa i obowiązki właścicieli zabytków, formy finansowania opieki nad 
zabytkami, sposób ich ewidencjonowania itp. 5 czerwca 2010 roku weszła w życie ustawa z dnia 
18 marca 2010r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw. Przedmiotowa nowelizacja dotyczy kilku grup zagadnień, aczkolwiek 
dotyka jedynie drobnego fragmentu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Przede 
wszystkim rozszerza katalog form ochrony zabytków, określony w art. 7 ust.4 ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami o ustalenia ochrony także w decyzji o ustaleniu inwestycji celu 
publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego. Ponadto, do art. 19 ustawy dodany został 
ust.1a wskazujący zabytki, których ochrona musi być bezwarunkowo uwzględniona w decyzjach, 
o których wyżej mowa. Są to zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków i ich otoczenie 
oraz inne zabytki nieruchome znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków. 
 

Ustawa wprowadziła pojęcia ochrony i opieki nad zabytkami. Ochrona zabytków polega        
w szczególności na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu: 

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

2) zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków; 
3) udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków; 
4) przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę; 
5) kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków; 
6) uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

przy kształtowaniu środowiska” 
Opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza polega w szczególności na 
zapewnieniu warunków: 

1) naukowego badania i dokumentowania zabytku; 
2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku; 
3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie; 
4) korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości; 
5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii          

i kultury” (art. 5). 
 
Ponadto Ustawa definiuje podstawowe pojęcia z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami oraz 
przedmiot, zakres, formy i sposób ich ochrony. W myśl tejże ustawy, ochronie i opiece podlegają (bez 
względu na stan zachowania): 

• zabytki nieruchome będące w szczególności: 
a) krajobrazami kulturowymi, 
b) układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi, 
c) dziełami architektury i budownictwa, 
d) dziełami budownictwa obronnego, 
e) obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakładami 

przemysłowymi, 
f) cmentarzami, 
g) parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, 
h) miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości 

lub instytucji; 
• zabytki ruchome będące w szczególności: 

a) dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej, 
b) kolekcjami stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych według 

koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje, 
c) numizmatami oraz pamiątkami historycznymi, a zwłaszcza militariami, sztandarami, 

pieczęciami, odznakami, medalami i orderami, 
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d) wytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami, środkami transportu oraz maszynami                 
i narzędziami świadczącymi o kulturze materialnej, charakterystycznymi dla dawnych i nowych 
form gospodarki, dokumentującymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego, 

e) materiałami bibliotecznymi, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.             
o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 z 2001 r., Nr 129, poz. 1440 
oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984), 

f) instrumentami muzycznymi, 
g) wytworami sztuki ludowej i rękodzieła oraz innymi obiektami etnograficznymi, 
h) przedmiotami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych 

osobistości lub instytucji; 
 

• zabytki archeologiczne będące w szczególności:  
a) pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa, 
b) cmentarzyskami, 
c) kurhanami, 
d) reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej” (art. 6.1.). 

 

Ponadto ochronie mogą podlegać nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne nazwy obiektu 
budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej (art. 6.2.). 

 

Ustawa określa także formy i sposób ochrony zabytków.  

Formami ochrony zabytków są: 

 
1. Wpis do rejestru zabytków, który dla zabytków znajdujących się na terenie województwa 

prowadzi wojewódzki konserwator zabytków. 
 

• Do rejestru zabytków wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej przez 
wojewódzkiego konserwatora zabytków z urzędu bądź na wniosek właściciela zabytku 
nieruchomego lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek 
nieruchomy. Do rejestru może być również wpisane otoczenie zabytku wpisanego do rejestru, 
a także jego nazwa geograficzna, historyczna lub tradycyjna. 

• Do rejestru wpisuje się zabytek ruchomy na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego 
konserwatora zabytków na wniosek właściciela tego zabytku. Wojewódzki konserwator 
zabytków może wydać z urzędu decyzję o wpisie zabytku ruchomego do rejestru w przypadku 
uzasadnionej obawy zniszczenia, uszkodzenia lub nielegalnego wywiezienia zabytku za 
granicę. Sprawy te reguluje w/w ustawa oraz Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 
14.05.2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej 
ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za 
granicę niezgodnie z prawem (Dz.U. z 2004 r.., Nr 124, poz. 1305) 

2. Uznanie za pomnik historii zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub parku 
kulturowego o szczególnej wartości dla kultury przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na 
wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego (po 
uzyskaniu opinii Rady Ochrony Zabytków). 

 
3. Utworzenie parku kulturowego w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania 

wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi 
dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej; park kulturowy może utworzyć na podstawie 
uchwały rada gminy po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. Uchwała 
określa nazwę parku kulturowego, jego granice, sposób ochrony, a także zakazy                       
i ograniczenia. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w uzgodnieniu z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków, sporządza plan ochrony parku kulturowego, który wymaga 
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zatwierdzenia przez Radę Gminy. 
4. Ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uwzględniające  

w szczególności ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków i ich 
otoczenia, innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, 
parków kulturowych (ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym /Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pózn. zm./). W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego ustala się również, w zależności od potrzeb, strefy ochrony konserwatorskiej 
obejmujące obszary, na których obowiązują określone ustaleniami planu ograniczenia, zakazy 
i nakazy, mające na celu ochronę znajdujących się na tym obszarze zabytków. Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wykonuje się obligatoryjnie dla 
całej gminy, ale nie jest ono powszechnie obowiązującym przepisem gminnym (art. 6 ust. 7 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz.U. Nr 
80, poz. 717) a jedynie wewnętrznym zobowiązaniem władz gminy, czyli tzw. aktem 
kierownictwa wewnętrznego. W myśl przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym 
głównym zadaniem studium jest określenie polityki przestrzennej gminy (art. 6 ust. 1)             
z uwzględnieniem, m.in. uwarunkowań wynikających z przepisów szczegółowych 
dotyczących występowania obiektów i terenów chronionych.  

 
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz              

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się w szczególności ochronę: 

• zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków 
• innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków 
• parków kulturowych 

 
Na podstawie Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami każda gmina prowadzi 

Gminną Ewidencję Zabytków, która stanowi podstawę do sporządzenia Programu Opieki nad 
Zabytkami. Ewidencja ta jest prowadzona w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych   
z terenu gminy, objętych Wojewódzką ewidencją zabytków (art. 21 i 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz ustawy z dnia 
18 marca 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zmianie 
niektórych ustaw (Dziennik Ustaw nr 75. poz. 474). Ujęcie zabytku nieruchomego w Gminnej 
Ewidencji zabytków samo w sobie nie stanowi formy jego ochrony, jednakże – obok zabytków 
nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków i ich otoczenia oraz parków kulturowych – stanowi 
podstawę do objęcia tych zabytków ochroną w formie zapisu w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz       
w decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji                  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego. Ponadto,           
w myśl art. 19 ust.1a ustawy ochroną w w/w decyzjach obejmuje się zabytki nieruchome znajdujące 
się w gminnej ewidencji zabytków. 
 

Ustawa definiuje obowiązki oraz kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami. 

Do obowiązków wójta, burmistrza lub prezydenta miasta należy w szczególności: 

• Sporządzanie (na okres 4 lat) programu opieki nad zabytkami (Art. 87); 

• Uwzględnianie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przy sporządzaniu i aktualizacji 
planów zagospodarowania przestrzennego województwa (Art. 18 i 19). 

• Program służy celom określonym w Ustawie (wymienionym w kolejnym rozdziale 
niniejszego opracowania), 

• Program przyjmuje rada gminy, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
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• Program ogłaszany jest w wojewódzkim dzienniku urzędowym, 

• Z realizacji programu Wójt sporządza, co 2 lata sprawozdanie, które następnie przedstawia 
radzie gminy. 

 

W polskim ustawodawstwie zagadnienia związane z zabytkami regulują następujące akty 
prawne: 
Ustawy:  

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.), - ustawa nakłada na wójtów obowiązek zawiadomienia m.in. 
wojewódzkiego konserwatora zabytków o przystąpieniu do sporządzania studiów, planów 
zagospodarowania przestrzennego i występowania o opinie i wnioski, jak również opiniowania 
(studia) lub uzgadniania. Studium oraz plany zagospodarowania przestrzennego winny określać 
„obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu 
kulturowego i uzdrowisk, obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej”. Wyznaczenie obszarów chronionych odbywa się poprzez określenie           
w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, granic stref ochrony konserwatorskiej, 
oznaczonych literami: A, B. E. K, OW, W. 

 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623     

z późn. zm.), - Ustawa mówi, że obiekt budowlany należy projektować i budować zapewniając 
„ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 
konserwatorską”.  
Dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub zlokalizowanych na obszarze wpisanym do 
rejestru zabytków Ustawa nakazuje wymóg uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków przed wydaniem pozwolenia na budowę.  
W stosunku do obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków pozwolenie na budowę lub 
rozbiórkę wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 
Natomiast pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków może 
być wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków po skreśleniu tego obiektu 
z rejestru zabytków.  
Budynki „podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami”, nie wymagają świadectwa charakterystyki energetycznej. 

 
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 

25, poz. 150). W ustawie zapisano, iż prognoza oddziaływania na środowisko powinna „określać, 
analizować i oceniać przewidywane znaczące oddziaływania, […] na środowisko, a w 
szczególności na […] zabytki. Dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
wymagane jest sporządzenie „raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko”, rozumiane 
tu, jako obszar o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadających znaczenie dla 
dziedzictwa kulturowego. Przepis ten jest istotny w kontekście budowy wież telefonii komórkowej 
oraz farm wiatrowych i ich wpływu na krajobraz kulturowy. 

 
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880), - zezwolenie na 

usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki 
konserwator zabytków. 

 
5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. 

Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) - określa, że: sprzedaż, zamiana, darowizna lub oddanie                 
w użytkowanie wieczyste nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, stanowiących własność 
Skarbu Państwa (za wyjątkiem nieruchomości rolnych będących we władaniu Agencji 
Nieruchomości Rolnych) lub jednostki samorządu terytorialnego oraz wnoszenie tych 
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nieruchomości, jako wkładów niepieniężnych do spółek, podział nieruchomości wpisanej do 
rejestru zabytków wymagają pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

 
6. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

(tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 13, poz. 123), - sprawowanie opieki nad zabytkami jest jednym     
z podstawowych zadań instytucji kultury, szczególnie tych wyspecjalizowanych w opiece nad 
zabytkami, (których celem statutowym jest sprawowanie opieki nad zabytkami). Zatem szeroko 
pojęta opieka nad zabytkami polega także na gromadzeniu wiedzy o zabytkach, jej udostępnianiu, 
np. poprzez organizację wystaw, edukację społeczeństwa w zakresie ochrony zabytków itp. 

 
7. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 

r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 
 
Zasady ochrony zabytków znajdujących się w muzeach i w bibliotekach zostały określone w: 
 
1. Ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), 
2. Ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z pózn. zm.). 
 
Ochronę materiałów archiwalnych regulują przepisy: 
1. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity 
Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673 z pózn. zm.) 
 
 
Rozporządzenia: 
 
 
1. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, 
a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych       
i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, (Dz. U. z 2004 r. Nr 150, poz. 1579).  
 
2) Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji 
celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 940). 
 
3) Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu 
ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 165, 
poz. 987). 
4) Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie odznaki "Za opiekę nad 
zabytkami” (Dz. U. z 2004 r. Nr 124, poz. 1304) 
5) Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wywozu zabytków      
i przedmiotów o cechach zabytków za granicę (Dz. U. z 2004 r. Nr 84, poz. 789).  
6) Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru 
zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków 
skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 661).  
7) Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku 
informacyjnego umieszczanego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 30, poz. 259).  
8) Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie nagród za odkrycie lub 
znalezienie zabytków archeologicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 650). 
 
 
Inne: 
 

1) Europejska Konwencja Kulturalna przyjęta w Paryżu 19 grudnia 1954 r. 
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2) Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego podpisana w Hadze 14 
maja 1954 r. 

3) Międzynarodowa Karta Konserwacji i Restauracji Zabytków i Miejsc Zabytkowych (Karta 
Wenecka) przyjęta w Wenecji w dniach 25-31 maja 1964 r. 

4) Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego podpisana 
w Paryżu w 1972 r. 

5) Międzynarodowa Karta Ogrodów IFLA-ICOMOS (Karta Florencka przyjęta 15 grudnia   
1981 r.) 

6) Europejska Konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego sporządzona w La Valetta 
dnia 16 stycznia 1992 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 120, poz. 564). 

7) Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjęta 
w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 32, poz. 190 i 191). 

8) Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego przyjęta   
w Paryżu 16 listopada 1972 r. 

9) Europejska Konwencja Krajobrazowa podpisana 21 grudnia 2001 r. 
 
 
3.2. Organy ochrony zabytków. 
 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. 
Nr 162, poz. 1568 z późn. zm. ) w art. 89 wymienia organy ochrony zabytków, t j. ministra właściwego 
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w imieniu, którego zadania i kompetencje,        
w tym zakresie, wykonuje Generalny Konserwator Zabytków oraz wojewodę, w imieniu, którego 
zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Wojewódzki Konserwator Zabytków.  

 
Zgodnie z art. 90 ustawy Generalny Konserwator Zabytków jest sekretarzem lub 

podsekretarzem stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego.  

 
Do zadań wykonywanych przez Generalnego Konserwatora Zabytków należy                         

w szczególności: 
1) opracowywanie krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 
2) realizacja zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 
oraz z koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju; 
3) podejmowanie działań związanych z wspieraniem rozwoju regionalnego i realizacją kontraktów 
wojewódzkich w sprawach opieki nad zabytkami; 
4) prowadzenie krajowej ewidencji zabytków i krajowego wykazu zabytków skradzionych lub 
wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem; 
5) wydawanie decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach określonych w ustawie oraz                
w przepisach odrębnych; 
6) organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania oraz stosowania przepisów 
dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 
7) sprawowanie nadzoru nad działalnością wojewódzkich konserwatorów zabytków; 
8) promowanie badań naukowych w zakresie konserwacji zabytków; 
9) organizowanie szkoleń dla służb konserwatorskich; 
10) organizowanie konkursów promujących opiekę nad zabytkami, w tym przyznawanie wyróżnień, 
nagród pieniężnych lub rzeczowych; 
11) opiniowanie wniosków o nadanie odznaki "Za opiekę nad zabytkami” 
12) współpraca z organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków; 
13) organizowanie szkoleń w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 
14) podejmowanie działań dotyczących troski o zabytki związane z historią Polski, pozostające poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Do zadań wykonywanych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków należy w szczególności: 
1) realizacja zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 
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2) sporządzanie, w ramach przyznanych środków budżetowych, planów finansowania ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami 
3) prowadzenie rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz gromadzenie dokumentacji w tym 
zakresie; 
4) wydawanie, zgodnie z właściwością, decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach określonych 
w ustawie oraz w przepisach odrębnych; 
5) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych zadań konserwatorskich, 
architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy 
zabytkach oraz badań archeologicznych; 
6) organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 
7) opracowywanie wojewódzkich planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego              
i sytuacji kryzysowych oraz koordynacja działań przy realizacji tych planów; 
8) upowszechnianie wiedzy o zabytkach 
9) współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków; 
 
 
Przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego działa Rada Ochrony 
Zabytków, jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach realizacji polityki Rady Ministrów            
w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Do zadań Rady Ochrony Zabytków należy 
wydawanie opinii w sprawach dotyczących w szczególności: 
 
1) Założeń do projektu krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami i projektu 

tego programu; 
2) Oceny realizacji zadań wynikających z koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania 

kraju w odniesieniu do zabytków; 
3) Ochrony pomników historii; 
4) Projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 
 
Przy Generalnym Konserwatorze Zabytków działa Główna Komisja Konserwatorska, jako organ 
opiniodawczy do spraw działań konserwatorskich podejmowanych przy zabytkach. Główna Komisja 
Konserwatorska wydaje, w szczególności, opinie w sprawach: 
 
1) stosowania metod, technologii i materiałów niezbędnych dla ratowania zabytków; 
2) prawidłowości i zasadności planowanych oraz przeprowadzonych prac konserwatorskich, 
restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach oraz badań archeologicznych; 
3) sposobu i zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla poszczególnych zabytków. 
 
Istotną rolę w zakresie opieki i ochrony nad zabytkami odgrywa również Krajowy Ośrodek Badań        
i Dokumentacji Zabytków, posiadający ośrodki regionalne w poszczególnych województwach. 
Ośrodki zajmują się problematyką rozpoznawania, dokumentacji i ochrony dziedzictwa kulturowego. 
 
 
3.3. Zadania i kompetencje organów gminy w zakresie opieki nad zabytkami. 
 
 Regulacje w zakresie zadań i kompetencji organów samorządu gminnego w dziedzinie ochrony 

dóbr kultury zawarte są w dwóch ustawach: 
 

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591     
z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
 

ad. 1. Wykonywanie zadań w zakresie kultury i ochrony zabytków jest ustawowym zadaniem 
samorządów. W art. 7 ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) zostały określone zadania własne gminy: 
„zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.                      
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W szczególności zadania własne obejmują sprawy (...) kultury, w tym (…) ochrony zabytków    
i opieki nad zabytkami”.  

 
ad. 2. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w art. 81 

dopuszcza możliwość udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru przez organ stanowiący gminy, na zasadach 
określonych w podjętej przez ten organ uchwale. Dotacja na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane zgodnie z art. 77 może obejmować nakłady konieczne na: 
 
 
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich; 
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych; 
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej; 
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich; 
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego; 
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz; 
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku; 
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie 
niezbędnym dla zachowania tego zabytku; 
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite 
odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki; 
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 
% oryginalnej substancji tej przynależności; 
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych 
odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych; 
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które 
posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności; 
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; 
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków 
archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych; 
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów 
zabytkowego układu parku lub ogrodu; 
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac         
i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt. 7-15; 
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej. 

 
 

Dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie 
przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru. Łączna kwota dotacji udzielonych przez organ stanowiący gminy nie może 
przekraczać wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. Organy 
uprawnione do udzielania dotacji prowadzą wykazy udzielonych dotacji oraz informują się wzajemnie 
o udzielonych dotacjach. 
 
 
 
3.4. Cele programów w świetle ustawy z dnia 21 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami. 
 

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami określa zasadnicze cele programów opieki nad 
zabytkami 

Zgodnie z art. 87 ust 2 cyt. wyżej ustawy celem sporządzanych programów jest: 
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1. Włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających      
z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju; 

2. Uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego                     
i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi 
ekologicznej; 

3. Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich 
zachowania 

4. Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego. 
5. Podejmowanie zadań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, 

turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków 
finansowych na opiekę nad zabytkami; 

6. Określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje 
konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków; 

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

 
 

4444 UWARUNKOWANIA ZEWN ĘTRZNE OCHRONY DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO 

 
 

Program Opieki Nad Zabytkami Gminy Bierawa musi uwzględniać wcześniejsze zapisy 
dokumentów strategicznych szczebla krajowego, wojewódzkiego i powiatowego. 
 
 
4.1  Strategiczne cele poli tyki państwa w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - 
zgodność programu z dokumentami stworzonymi na poziomie krajowym. 

 

⇒ NARODOWA STRATEGIA ROZWOJU KULTURY NA LATA 2004-2013                           
I UZUPEŁNIENIE NARODOWEJ STRATEGII ROZWOJU KULTURY NA LATA 2004-
2020 (DOKUMENT WDROŻENIOWY: NARODOWY PROGRAM KULTURY „OCHRONA 
ZABYTKÓW I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO NA LATA 2004–2013)”.  
 
 

Narodowa strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013 przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 
21 września 2004 r. oraz Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020 są 
rządowymi dokumentami tworzącymi ramy dla nowoczesnego mecenatu państwa w sferze kultury, a 
przede wszystkim dla nowocześnie pojmowanej polityki kulturowej państwa, funkcjonującej              
w warunkach rynkowych, a także dla wspólnoty Polski z Unią Europejską. Głównym celem strategii 
jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju kulturowego regionów w Polsce. 

Jej priorytetami są: 

 
• Aktywne zarządzanie zasobem stanowiącym materialne dziedzictwo kulturowe celem 

poprawy stanu zachowania zabytków, ich adaptację i rewitalizację oraz zwiększenie 
dostępności do mieszkańców, turystów i inwestorów. Realizacja działań pozwoli na 
zwiększenie atrakcyjności regionów, a także wykorzystanie przez nie potencjału związanego   
z posiadanym dziedzictwem kulturowym  

• Edukacja i administracja na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego. 
 

Dokumentem służącym wdrożeniu Narodowej Strategii Rozwoju Kultury w sferze materialnej 
spuścizny kulturowej Polski jest Narodowy Program Kultury „Ochrona zabytków i dziedzictwa 
kulturowego”. Program ten jest zgodny z Narodowym Planem Rozwoju (Ustawa z dnia 20.04.2004 r. 
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o Narodowym Planie Rozwoju Dz. U. Nr 116, poz. 1206) oraz założeniami do krajowego programu 
ochrony zabytków. 

Podstawą do sformułowania Narodowego Programu Kultury „Ochrona zabytków i dziedzictwa 
kulturowego” jest uznanie sfery dziedzictwa za podstawę rozwoju kultury i upowszechniania kultury, 
a także za potencjał regionów, służący wzrostowi konkurencyjności regionów dla turystów, 
inwestorów i mieszkańców. 

 

W Narodowym programie Kultury „Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego” wytyczone 
zostały strategiczne cele polityki państwa w sferze ochrony zabytków: 

• Przygotowanie skutecznego systemu prawno-finansowego wspierania ochrony i opieki 
nad zabytkami. 

• Podjęcie prac nad kompleksowym systemem edukacji na rzecz dziedzictwa 
• Poszukiwania instrumentów wzmacniających efekty działalności służby konserwatorskiej. 
• Ograniczenia uznaniowości konserwatorów poprzez nałożenie na nich odpowiedzialności 

za niezgodne z prawem postępowania. 
• Intensyfikacja ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego, w tym szczególnie 

kompleksowa poprawa stanu zabytków nieruchomych. 
 
⇒ W dniu 6 września 2005 r. Rada Ministrów przyjęła kolejny dokument strategiczny: 

Sektorowy program operacyjny: Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego.  
 
Program ten rozwija cele Narodowego Planu Rozwoju, określając priorytety, kierunki              

i wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań infrastrukturalnych z zakresu kultury             
i szkolnictwa artystycznego o charakterze ponadregionalnym, które będą uruchamiane z udziałem 
funduszy strukturalnych. Zasady wdrażania programu opierają się na regułach określonych dla 
funduszy strukturalnych oraz na krajowych regulacjach dotyczących finansów publicznych, pomocy 
publicznej i podziału odpowiedzialności w realizacji polityki dotyczącej ochrony i zachowania 
dziedzictwa kultury pomiędzy samorządami a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Program koncentruje się na działaniach o charakterze ponadregionalnym ważnych z punktu widzenia 
polityki kulturalnej państwa. Ma być uzupełnieniem działań z zakresu kultury realizowanych              
w ramach programów regionalnych oraz komplementarny do działań z zakresu kultury możliwych do 
realizacji w ramach innych programów sektorowych. W programie przyjęto następujące priorytety 
 
 
Priorytet 1. Aktywne zarządzanie zasobem stanowiącym materialne dziedzictwo kulturowe. 
 

Realizowane działania mają na celu materialną poprawę stanu zabytków, ich adaptację            
i rewitalizację oraz zwiększenie dostępności do nich mieszkańców, turystów i inwestorów. 
Realizacja działań pozwoli na zwiększenie atrakcyjności regionów, a także wykorzystanie przez nie 
potencjału związanego z posiadanym dziedzictwem kulturowym. 
 
Działanie 1.1. Budowa nowoczesnych rozwiązań organizacyjno-finansowych w sferze ochrony 
zabytków. Głównym celem działania jest dostosowanie sfery ochrony zabytków do rzeczywistości 
gospodarczej.  
Celami cząstkowymi są: 
a. Poprawa warunków instytucjonalnych, prawnych i organizacyjnych w sferze dokumentacji               
i ochrony zabytków.  
b. wzmocnienie roli ośrodków dokumentacji zabytków.  
c. Zrównoważone „urynkowienie zabytków”.  
d. Wykształcenie zachęt dla przedsiębiorców i osób fizycznych do inwestowania w zabytki 
W ramach działania zostaną zaproponowane zmiany instytucjonalne, prawne i funkcjonalne w sferze 
dokumentacji i ochrony zabytków oraz procesu oferowania zabytków na rynku. Określenie 
przedmiotu działania uzasadnia konieczność przeprowadzenia szerokich konsultacji ze środowiskami 
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konserwatorskimi, właścicielami zabytków, a także z ewentualnymi partnerami Ministra Kultury 
wdrażającymi zaproponowany system, a następnie wystąpienie z inicjatywami ustawodawczymi przez 
Ministra Kultury 
 
Działanie 1.2. Kompleksowa rewaloryzacja zabytków i ich adaptacja na cele kulturalne, turystyczne, 
edukacyjne, rekreacyjne i inne cele społeczne.  
 
Program „Polskie regiony w europejskiej przestrzeni kulturowej”.  
 

Minister Kultury zaangażował się w proces tworzenia i realizacji projektów z funduszy 
strukturalnych poprzez stworzony przez siebie program „Polskie regiony w europejskiej przestrzeni 
kulturowej”, zainicjowany i realizowany przez Narodowe Centrum Kultury. Program został 
uruchomiony już na początku 2003 r., jednakże istotny dla realizacji działania 1.2. moduł wspierania 
projektów strukturalnych pojawił się dopiero we wrześniu 2003 r. Realizacja programu odbywa się     
w ramach istniejących sektorowych programów operacyjnych, na podstawie których rozdysponowane 
są fundusze strukturalne przyznane Polsce przez Unię Europejską. Głównym celem programu jest 
przygotowanie potencjalnych wnioskodawców do opracowania kompleksowych projektów do 
współfinansowania ze środków funduszy strukturalnych. Aby zapewnić spełnienie powyższych 
kryteriów przez projektodawców, w ramach programu organizowane są specjalistyczne szkolenia, 
podczas których przygotowują oni konkretne projekty, które mają zamiar realizować w swoich 
regionach. 
 
Program „Promesa Ministra Kultury”.  
 

Beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie wkładu własnego do projektów 
realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i innych funduszy europejskich w ramach programu 
„Promesa Ministra Kultury”. Minister Kultury, widząc wielką szansę dla rozwoju kultury                   
w skutecznym wykorzystaniu środków z funduszy strukturalnych, podjął decyzję o udziale w montażu 
finansowym wkładu krajowego wybranych projektów kulturalnych, realizowanych w ramach 
programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych. W ramach programu dofinansowane będą 
inwestycje służące promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, 
ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki 
zgodne z Narodowym Planem Rozwoju na lata 2004–2006. Wniosek może być złożony przez 
instytucje i osoby prawne, które mogą być beneficjentami zgodnie z opisem poszczególnych 
priorytetów i działań zawartych w programach operacyjnych i uzupełnieniach programów 
operacyjnych 
 
Działanie 1.3. Zwiększenie roli zabytków w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości poprzez tworzenie 
zintegrowanych narodowych produktów turystycznych. 
 
Program Narodowy Produkt Turystyczny Miasta Stołecznego.  
 
Program ”Trakt Królewski” ma charakter pilotażowy w ramach budowania zintegrowanych 
narodowych produktów turystyki kulturowej w odniesieniu do 5 polskich miast Warszawy, Krakowa, 
Gdańska, Poznania i Wrocławia. Program „Trakt Królewski” planowany jest do przedłożenia Radzie 
Ministrów, jako wieloletni program inwestycyjny w rozumieniu ustawy o finansach publicznych na 
lata 2007-2013. Koncepcja programu zakłada objęcie jego realizacją obszaru określonego w § 3 
Zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. uznającego za pomnik 
historii „Warszawę – historyczny zespół miasta z traktem królewskim i Wilanowem”.  
 
Priorytet 2. Edukacja i administracja na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego.  
 
Działanie 2.1. Rozwój zasobów ludzkich oraz podnoszenie świadomości społecznej w sferze ochrony 
dziedzictwa kulturowego. Działanie będzie realizowane dzięki podnoszeniu wykształcenia kadr 
zatrudnionych w sferze ochrony dziedzictwa kulturowego poprzez:  



 PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY BIERAWA 

 

 

Strona 16 

a. Nawiązanie współpracy z instytutami badawczymi w Europie – wspólna realizacja programów        
w ramach „Programu Kultura 2000”;  
b. szkolenia i kursy z zakresu aktywnych technik zarządzania dziedzictwem oraz nowoczesnych 
metod dokumentacji i rewaloryzacji zabytków. 
Ponadto będą podejmowane działania mające na celu podnoszenie zainteresowania społeczeństwa 
problematyką ochrony zabytków poprzez:  
c. Pobudzanie inicjatywy szkół wyższych na rzecz wprowadzania do programów studiów 
przedmiotów z zakresu ochrony zabytków i zarządzania dziedzictwem.  
d. Akademię Dziedzictwa – studia podyplomowe prowadzone przez Akademię Ekonomiczną             
w Krakowie.  
e. Organizowanie letniej szkoły dziedzictwa dla uczniów i studentów z Polski i zagranicy (Akademia 
Dziedzictwa).  
f. Ochronę, dokumentację, popularyzację dziedzictwa kultury ludowej oraz aktywizację społeczności 
wiejskich, np. poprzez „Program ginące zawody”.  
 
Działanie 2.2. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego przed nielegalnym wwozem, 
wywozem i przewozem przez granice.  
 
Podprogram „Absent Patrymonium”.  
Program przewiduje budowę sieci informacji wirtualnej o zabytkach wywożonych i zaginionych. 
 
 
⇒ STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007-2015 (dokument z 2006 r. opracowany przez 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) 
 

Jest „dokumentem strategicznym określającym cele i priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego 
Polski oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić oraz nadrzędnym, wieloletnim dokumentem 
strategicznym rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, stanowiącym odniesienie dla innych strategii   
i programów rządowych, jak i opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego”. Zasada 
zrównoważonego rozwoju oraz pielęgnowanie i zachowanie dziedzictwa kulturowego są jednym        
z czynników podniesienia poziomu i jakości życia mieszkańców Polski. Wśród priorytetów Strategii 
ważnych dla dziedzictwa kulturowego znajdujemy: wzrost konkurencyjności i innowacyjności 
gospodarki, poprawę stanu infrastruktury technicznej i społecznej (kultura, sport, turystyka), rozwój 
obszarów wiejskich (rozwój agroturystyki) rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 
 

⇒ KRAJOWY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW I OPIEKI NAD ZABYTKAMI - TEZY 

Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami  znajduje się obecnie w fazie 
opracowania. Program określi cele i kierunki działań oraz zadania, które powinny być podjęte            
w szczególności przez organy i jednostki administracji publicznej w zakresie ochrony zabytków          
i opieki nad zabytkami. Celem programu krajowego jest wzmocnienie ochrony i opieki nad 
zabytkami. Jego ramy wyznaczają przywołane wyżej tezy, opracowane przez zespół powołany przez 
Ministra Kultury.  

Wśród nich na szczególną uwagę zasługują punkty 3, 5 i 6.2, odnoszące się odpowiednio do: 

 
1. Działań o charakterze systemowym,  
2. Dokumentowania, monitorowania i standaryzacji metod działania,  
3. Kształcenia i edukacji. 

Część zawartych tam celów i kierunków działań winna być uwzględniona w lokalnych 
programach opieki nad zabytkami, co dotyczy w szczególności: 

1. Integracji ochrony dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego, krajobrazu oraz stosownych 
zasad zagospodarowania przestrzennego, 

2. Promocji wartości materialnych oraz wartości niematerialnych dziedzictwa kulturowego, 



 PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY BIERAWA 

 

 

Strona 17 

zwłaszcza zabytków w warunkach gospodarki rynkowej, 
3. Wzmocnienia roli dziedzictwa, zwłaszcza zabytków, w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości,  
4. Ustalenia czytelnych kryteriów priorytetów oraz usprawnienie systemu rozdziału środków      

z adresowaniem ich w pierwszej kolejności na: 
• Przygotowanie profesjonalnych, kompleksowych badań, programów i autorskich 

projektów konserwatorskich, 
• Konserwację profilaktyczną i zachowawczą, prace ratownicze i zabezpieczające, 

restaurację obiektów szczególnie cennych, 
5. Zorganizowania w skali kraju systemu i służb (również na poziomie jednostek samorządu 

terytorialnego) dla monitorowania stanu dziedzictwa kulturowego, 
6. Kształcenia społeczeństwa w duchu poszanowania dla autentyzmu oraz wartości materialnych 

i niematerialnych wspólnego, wielokulturowego dziedzictwa, 
7. Budowanie klimatu społecznego zrozumienia i akceptacji dla idei ochrony i dawności 

zabytków odczytywanych, jako źródło tożsamości, wiedzy i dumy z przeszłości, tradycji, 
wiedzy o sposobie życia i pracy przodków, poprzez m.in.: 
• Prowadzenie i doskonalenie edukacji na rzecz ochrony dziedzictwa na wszystkich 

poziomach szkół, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji lokalnych, 
• Prowadzenie edukacji kadr nauczycielskich i kadr samorządowych. 

 

W założeniach program ma również uporządkowanie działań w sferze ochrony poprzez wskazanie 
siedmiu podstawowych zasad konserwatorskich: 

 
1. zasada primum non nocere 
2. zasada maksymalnego poszanowania oryginalnej substancji zabytku i wszystkich jego 

wartości (materialnych i niematerialnych) 
3. zasada minimalnej, niezbędnej ingerencji (powstrzymywania się od działań 

niekoniecznych) 
4. zasada, zgodnie z którą usuwać należy to (i tylko to), co na oryginał działa niszcząco 
5. zasada czytelności i odróżnialności ingerencji 
6. zasada odwracalności metod i materiałów 
7. zasada wykonywania wszelkich prac zgodnie z najlepszą wiedzą i na najwyższym 

poziomie. 
 
⇒ KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU (aktualizacja 

Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, opracowanej przez Rządowe 
Centrum Studiów Strategicznych, przyjętej w dniu 17.11.2000 r. przez Sejm RP (M.P. Nr 26, 
poz. 432). 

 
Dokument określa „uwarunkowania, cele i kierunki zrównoważonego rozwoju kraju oraz działania 

niezbędne do jego osiągnięcia, a w szczególności: […] wymagania z zakresu ochrony środowiska         
i zabytków, z uwzględnieniem obszarów podlegających ochronie”. 

W Koncepcji określono, że „głównym celem przestrzennego zagospodarowania Polski jest 
osiągnięcie trwałego, wysokiego tempa wzrostu polskiej gospodarki, przy zapewnieniu poprawy stanu 
środowiska przyrodniczego i umożliwieniu obecnym i przyszłym mieszkańcom kraju równoprawnego 
dostępu do zasobów przyrody i dóbr kultury.” 

Przedstawiono „zasady wynikające z założeń zrównoważonego rozwoju”, wśród których 
najważniejsze dla szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego są: 

• przestrzeń, ze względu na jej wysoką wartość przyrodniczą i kulturową, winna być 
użytkowana bardzo oszczędnie, 

• uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe terenu powinny stanowić podstawę do 
kształtowania funkcji rozwojowych struktur przestrzennych, 

• zajmowanie wartościowej z punktu widzenia ochrony środowiska przyrodniczego             
i kulturowego przestrzeni winno odbywać się jedynie w szczególnie uzasadnionych 



 PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY BIERAWA 

 

 

Strona 18 

przypadkach. Dotyczy to przede wszystkich rozwoju infrastruktury transportowej             
i rozbudowy miast. 

 
W Koncepcji podkreślono występowanie złej tendencji, jaką jest suburbanizacja polegająca na 

przenoszeniu cech zabudowy miejskiej na wsie zlokalizowane w pobliżu miast, co prowadzi do 
zatracania stylowych cech oraz pomieszanie form zabudowy a co za tym idzie utratę cennego 
komponentu ładu przestrzennego. Sformułowano zasadę, iż „rozwój systemu [osadniczego] powinien 
zmierzać w kierunku […] dążenia do komasacji osadnictwa na terenach wiejskich, ponieważ jego 
rozproszenie poważnie utrudnia racjonalną obsługę siedlisk przez sieci infrastruktury wodociągowej     
i kanalizacyjnej.” 

W przygotowaniu znajduje się Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. 
 

4.2. Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi na 
poziomie województwa i powiatu. 
 

Program opieki nad zabytkami gminy Bierawa zgodny jest z kierunkami wyznaczonymi w Strategii 
Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000-2015, (uchwała XXXIX/350/2005 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z 11.10.2005 r.), w której dla prawidłowego rozwoju regionu przyjęto 
zasady: 

1. Dbałości o instytucje kultury na terenie województwa opolskiego oraz konieczność 
stworzenia systemu ochrony dóbr kultury.  

2. Ochrony dziedzictwa kulturowego, wielu obiektów zabytkowych przed zniszczeniem       
i dewaluacją, jako obowiązek społeczności regionu i powinność wobec przyszłych 
pokoleń. 

3. W sferze kultury przyjęto zasadę kreowanie dobrego wizerunku regionu. 
4. Kultura, jako czynnik integracji społecznej, musi znaleźć miejsce w planach 

rozwojowych.  
5. Tworzenie warunków trwałego zrównoważonego rozwoju poprzez rewitalizację                

i ochronę środowiska 

oraz celami zawartymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego 2007-
2013 przyję tym  uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 57/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. 
Głównym celem programu jest zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności województwa opolskiego, jako miejsca do 
inwestowania, pracy i zamieszkania.  

Z zakresu ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego przyjęto następujące cele: 
• Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe – z rozwinięciem na rozwój kultury oraz 

ochrony dziedzictwa kulturowego 
• Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych – rewitalizacja obszarów miejskich oraz 

zagospodarowanych terenów zdegradowanych. 
 
a także Założeniami wynikającymi z Programu Opieki nad zabytkami Województwa Opolskiego 
na lata 2011-2014 
 

Program Opieki nad zabytkami woj. opolskiego na lata 2011-2014 został przyjęty uchwałą Nr 
V/76/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 marca 2011 r. Program zakłada trzy główne 
cele strategiczne z przyjęciem priorytetów: 

Cel strategiczny nr I – Utrzymanie i zarządzanie zasobem regionalnego dziedzictwa. 
Priorytet 1 Realizacja zadań własnych samorządu woj. w świetle ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami.  
Priorytet 2 Odnowa wsi w kontekście poprawy stanu zachowania krajobrazu                     

i dziedzictwa regionalnego. 
Priorytet 3 Rewaloryzacja miast 
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Priorytet 4 Ochrona dziedzictwa archeologicznego. 
Priorytet 5 Rozwój muzealnictwa i wystawiennictwa. 
Priorytet 6 Rozwój instytucji opieki nad zabytkami. 

 

Cel strategiczny nr II – Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego. 
 
Priorytet 1 Uznanie dziedzictwa kulturowego za bogactwo stymulujące rozwój 

gospodarczy. 
Priorytet 2 Wstrzymanie procesu degradacji założeń parkowo-pałacowych. 
Priorytet 3 Wspieranie inicjatyw mających na celu podniesienie rangi obiektów                

i zespołów zabytkowych. 
Priorytet 4 Wspieranie działań istniejących szlaków oraz inicjatyw na rzecz tworzenia 

nowych, obejmujących charakterystyczne dla województwa, cenne zespoły      
i obiekty zabytkowe. 

Cel strategiczny nr III – Promocja regionalnego dziedzictwa kulturowego i rozwój tożsamości 
regionalnej. 

Priorytet 1. Podniesienie poziomu edukacji społeczeństwa dot. regionalnego dziedzictwa 
kulturowego 

Priorytet 2 Powołanie nowych instytucji do spraw dziedzictwa i współpracy z już 
istniejącymi. 

Priorytet 3 Współpraca między regionami. 
 

oraz Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego przyjętym uchwałą 
Sejmiku Województwa Opolskiego NR  XLVIII/505/2010 28 września 2010 r. Plan tematykę 
związaną z ochroną zabytków opisuje w rozdziale 7. Polityka przestrzenna w przekroju 
podstawowych dziedzin zagospodarowania przestrzennego, pkt 7.3. Dziedzictwo kulturowe. 
 
 Zapisy planu podkreślają, że w przypadku wszelkich obiektów i miejsc zabytkowych oraz 
stanowisk archeologicznych podstawową formą ochrony prawnej jest wpis do rejestru zabytków, nad 
którym nadzór sprawuje Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków i wpis do ewidencji zabytków, 
którego dokonuje urząd gminy. 

W planie przyjęto zasadę kompleksowości działań ochronnych i rewaloryzacyjnych łączenia 
ochrony środowiska kulturowego z ochroną środowiska przyrodniczego oraz promowania 
regionalnych walorów dziedzictwa kulturowego. Wykorzystanie obiektów dziedzictwa kulturowego 
stanowi jeden z ważniejszych elementów strategii rozwoju województwa opolskiego. 
 
Głównymi celami polityki przestrzennej określonymi w Planie jest: 

• utrzymanie i zarządzanie zasobem regionalnego dziedzictwa 
• ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego 
• promocja regionalnego dziedzictwa kulturowego i rozwój tożsamości regionalnej 

 

Plan określa główne zasady zagospodarowania przestrzennego w zakresie dziedzictwa 
kulturowego, którymi są: 

• zachowanie ładu przestrzennego na terenach zabudowy historycznej 
• obejmowanie prawną ochroną dziedzictwa kulturowego poprzez opracowywanie m.p.z.p.        

z  określeniem stref ochrony konserwatorskiej 
• nadawanie mocy prawnej Gminnym Ewidencjom Zabytków poprzez umieszczanie ich            
     w m.p.z.p. 
• kompleksową ochronę obszarów i obiektów zabytkowych, 
• wykorzystanie obiektów i obszarów zabytkowych do pełnienia określonych funkcji, zgodnych 

bądź nie kolidujących z ich zabytkowym charakterem, 
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• oszczędne kształtowanie krajobrazu kulturowego, a także przeciwdziałanie rozpraszaniu 
historycznie ukształtowanej zabudowy, 

• harmonizowanie zabytkowych układów urbanistycznych w powiązaniu z rozwojem 
osadnictwa i komunikacji, 

• zachowanie mieszkalno-usługowego charakteru centrów miast, 
• eksponowanie regionalnych cech środowiska kulturowego województwa opolskiego, 
• inicjowanie nowych form ochrony dziedzictwa kulturowego poprzez tworzenie pomników 

historii i parków kulturowych w symbiozie z przyrodą i wymogami rozwoju społeczno-
gospodarczego.  

 
Plan określa kierunki polityki przestrzennej w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 

wskazując na konieczność: 
 

1)  ochrony zabytkowego krajobrazu kulturowego, 
2)  ochrony historycznych układów przestrzennych, 
3)  ochrony obiektów i miejsc dziedzictwa kulturowego, w tym dóbr kultury współczesnej, 
4)  ochrony dziedzictwa archeologicznego, 
5)  ochrony materialnych i niematerialnych przejawów tradycji kultury ludowej, 
6)  ochrony miejsc pamięci narodowej i świadectw przeszłości historycznej, 
7)  wykorzystania elementów dziedzictwa kulturowego dla rozwoju regionu. 

 
 

Plan określa działań w obszarze ochrony zespołów urbanistycznych i ruralistycznych, wskazując na 
konieczność opracowania szczegółowych planów rewaloryzacji zabytkowych układów 
przestrzennych. Zachowanie ładu przestrzennego i krajobrazowego, ochrona i konserwacja 
ukształtowanych układów ruralistycznych i historycznej zabudowy na terenach wiejskich i w miastach 
jest celem nadrzędnym. 

 
W celu skutecznej ochrony krajobrazu kulturowego, wielkoobszarowego przewiduje następujące 
kierunki działań: 
 

� ograniczenie rozpraszania zabudowy poprzez rozwój budownictwa na zasadzie dogęszczania 
istniejących jednostek osadniczych, 

� nie wprowadzanie obiektów agresywnych krajobrazowo tzn. o dużych kubaturach, wysokich 
kominach itp., 

� preferowanie zabudowy nawiązującej do cech regionalnych (układ kalenicy, pokrycie dachu, 
kształt bryły budynku, zagospodarowanie działki) i krajobrazu, 

� utrzymanie regionalno-historycznej skali i struktury jednostek osadniczych, 
� stosowanie szczegółowych wytycznych architektonicznych dla nowopowstającego 

budownictwa zagrodowego, mieszkaniowego oraz usługowego i ich egzekwowanie, 
� izolowanie zielenią obiektów dysharmonijnych, 
� łączenie ochrony środowiska kulturowego z ochroną środowiska przyrodniczego poprzez 

ochronę krajobrazu naturalnego związanego przestrzennie z historycznym założeniem 
architektonicznym. 

 

Plan zwraca uwagę na ochronę staromiejskich i wiejskich historycznych zespołów 
urbanistycznych wskazując, że układy ruralistyczne tworzą system krajobrazu kulturowego-
wiejskiego. Niektóre z opolskich wsi zachowały podstawowy układ urbanistyczny, pomimo 
wielowiekowych przekształceń, w szczególności w okresie powojennym. Podstawowe zadanie            
w obszarze ochrony zespołów urbanistycznych i ruralistycznych to docelowa kompleksowa 
rewaloryzacja i utrzymanie historycznego rozplanowania, opracowanie planów szczegółowych 
zabytkowych układów przestrzennych oraz wykonanie prac dokumentacyjnych archiwizujących 
rozwój przestrzenny miejscowości. Drugie, niemniej ważne zadanie to objęcie szczególną ochroną 
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panoram miast poprzez wyznaczenie stref ekspozycji oraz chronionych osi widokowych, 
eksponowanie i odtwarzanie w sylwetach miejscowości dominant architektonicznych. 
 

Plan proponuje także wykorzystanie elementów dziedzictwa kulturowego dla rozwoju regionu 
poprzez turystykę pieszo-rowerową szlakami kulturowymi wymieniając wśród wielu innych szlaków - 
Szlak Powstańców Śląskich (Dąbrówka, Jemielnica, Góra św. Anny, Leśnica, Kędzierzyn-Koźle, 
Bierawa), 
 

Program Opieki nad Zabytkami gminy Bierawa jest także spójny z zapisami w Międzygminno 
– Powiatowej Strategii rozwoju Wspólnoty Kędzierzyńsko -Kozielskiej przyjętej 24 października 
2006r uchwałą Rady Powiatu podczas XLV Sesji.  

W dokumencie tym przedstawiono wizję powiatu jako obszaru o zrównoważonej gospodarce 
przemysłowej i rolniczej ukierunkowanej na zaspokajanie potrzeb i kreowanie dobrobytu materialnego 
i duchowego mieszkańców. Sformułowano podstawową zasadę działania, którą jest partnerstwo 
powiatu i gmin powiatu w podejmowaniu kluczowych działań strategicznych.  

Wśród głównych form rozwoju powiatu znajdujemy m.in.: 
⇒ „rozwiniętą turystykę wykorzystującą tradycje, folklor, historię, zabytki, wartości religijne       

i walory środowiskowe powiatu oraz sąsiedztwo dużych aglomeracji”  
⇒ Szacunek dla materialnego dziedzictwa kulturowego i historycznego wyrażający się               

w utrzymywaniu obiektów zabytkowych i charakterystycznych walorów zabudowy. 
⇒ Ochrona i odnowa zabytkowych obiektów na terenie powiatu. 
 
Strategia formułuje misję powiatu:  
 
Powiat kędzierzyńsko - kozielski to region łączący się z Europą i  światem poprzez nowoczesną 
sieć powiązań komunikacyjnych; to wspólnota pracowitych i zasobnych ludzi, rozwiniętej 
gospodarki, nowoczesnego rolnictwa i pięknych wsi. 
 
 
 
5. UWARUNKOWANIA WEWN ĘTRZNE OCHRONY DZIEDZICTWA  

KULTUROWEGO 
 
5.1 Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi na 
poziomie gminy (analiza dokumentów programowych gminy) 
 
 

Program opieki nad zabytkami zgodny jest z dokumentami gminnymi o charakterze 
strategicznym wyznaczającymi długofalowe kierunki społeczno-gospodarczego rozwoju gminy            
i sposoby ich realizacji:  

1. Strategia Rozwoju Gminy Bierawa uchwalona uchwałą nr XLVI/350/2006 z dnia 01.09.2006 r. 

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa przyjęte 
uchwałą nr XXI/123/08 Rady Gminy Bierawa z dnia 11 marca 2008 roku 

3. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Bierawa na lata 2004-2013 przyjęty uchwałą nr XXI/158 
/2004 z dnia 28 czerwca 2004r wraz ze zmianami 

4. Program ochrony środowiska dla gminy Bierawa oprac. w 2004 r. 

5. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla gminy Bierawa 

W dokumentach tych zawarte są główne kierunki rozwoju gminy oraz związane z nimi kierunki 
działań w zakresie ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego. 

 
Ad. 1. Strategia Rozwoju Gminy Bierawa jest dokumentem określającym główne, długofalowe 
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cele, działania oraz środki niezbędne do zrealizowania tych celów. W opracowaniu przedstawiono 
diagnozę społeczno-gospodarczą gminy, określono jej słabe i mocne strony, sformułowano priorytety   
i kierunki jej rozwoju. Wśród priorytetów rozwojowych wskazano m.in., że: 

• Gmina Bierawa to teren zgodnego współistnienia i współżycia mieszkańców reprezentujących 
różne tradycje narodowe, regionalne i lokalne  

• Kierunek rozwoju gminy powinien wykorzystywać jej walory turystyczno-rekreacyjne (w tym 
kreować takie walory) 

• Równomierny dla sołectw rozwój bazy kulturalno-oświatowej i sportowej  

• Ochrona kultury i tradycji grup regionalnych i etnicznych  

• Budowa tożsamości mieszkańca gminy i pozytywnego kapitału społecznego  

• Kreowanie wizerunku gminy z wykorzystaniem jej historii i walorów przestrzenno-
ekologicznych oraz zasobów ludzkich  

 

W Strategii przyjęto następującą misję rozwoju: Bierawa gminą ludzi łączących tożsamość 
lokalną z tożsamością europejską, budujących kapitał zawodowy i edukacyjny mogący stworzyć 
atrakcyjną ofertę dla prowadzenia różnorodnej działalności służącej wysokiej jakości życia oraz dobru 
wspólnemu mieszkańców regionu.  
 

Celami strategicznymi gminy jest m.in. powszechna edukacja mieszkańców, budowa 
tożsamości mieszkańca realizowana poprzez następujące działania operacyjne: 
 

• Zachowanie historycznej struktury przestrzennej, ochrona obiektów kultury materialnej, 
elementów tożsamości miejsca 

• Zachowanie wartości duchowych i obyczajów lokalnych  
• Wzrost aspiracji edukacyjnych i zawodowych młodego pokolenia  
• Edukacja regionalna w tym konieczne powołanie lokalnej izby muzealnej 

 
 
 Jednym z celów pośrednich w tym obszarze jest także ochrona dziedzictwa kulturowego. 
Należy nadmienić przy tym, że Strategia spójna jest także z Narodowym Planem Rozwoju                  
w odniesieniu do tzw. osi rozwoju, która zakłada “wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów      
i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów”.  
 
Ad.2. Studium Uwarunkowań i  Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Bierawa ustala wymóg ochrony krajobrazu kulturowego i przyrodniczego stanowiącego            
o tożsamości społeczności lokalnej warunkujący atrakcyjność gminy w region ie. Wskazuje 
także kierunki rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku określone w oparciu o korzystne 
położenie w pobliżu dużych aglomeracji miejskich wo jewództ wa opolskiego i śl ąsk iego oraz 
w oparciu o wysoką  atrakcy jność  k rajobrazu przy rodn iczego  i kulturowego.  

 
St udi um uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego formułuje 

p roeko logiczną st rat egię  rozwoju przestrzennego. Perspektywicznym celem rozwoju gminy 
Bierawa jest osiągnięcie wysokiego poziomu dobrobytu mieszkańców z równoczesnym 
osiągnięciem europejskich standardów ekologicznych. 

 
Wiodącą funkcją  gm iny  jest  rozwó j m ieszkaln ict wa,  usług,  ro ln ict wa,  przemysłu 

wydobywczego oraz docelowo zagospodarowanie i przekształcenie terenów poeksploatacyjnych do 
rekreacji, sportu i turystyki. 
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Ad.3. Planu Rozwoju Lokalnego gminy Bierawa na lata 2004–2013. 
Plan Rozwoju Lokalnego gminy stanowi dokument o charakterze operacyjnym, formułującym 

cele i strategię działań, zmierzającą do osiągnięcia rozwoju społecznego i gospodarczego. 
Sformułowany w planie cel strategiczny to „Osiągnięcie wysokiego poziomu dobrobytu mieszkańców 
z równoczesnym osiągnięciem europejskich standardów ekologicznych” 
Wśród celów rozwoju gminy wyznaczono m.in.: 
• zastosowanie energii odnawialnej – wykorzystanie energii pochodzących z elektrowni wodnych, 

wiatrowych, biogazu, biopaliw, biomasy, kolektorów słonecznych 
• poprawę walorów estetycznych sołectw w ramach programu „Odnowa wsi” 

 
 
Określono także zadania w obszarze poprawy stanu środowiska kulturowego, turystyki i sportu 
m.in.: 

• rozwój funkcji turystycznej, wykorzystanie wyrobisk poeksploatacyjnych na akweny wodne wraz 
z zapleczem bazy rekreacyjno – wypoczynkowej, 

• poprawę stanu technicznego obiektów zabytkowych. 
 

 
Ad.4. Program ochrony środowiska gminy Bierawa na lata 2004 – 2007 z perspektywą na lata 
2008 – 2011 za nadrzędny cel uznaje:  
 
Rozwój społeczno-gospodarczy i zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w harmonii z wymogami 
ochrony środowiska.  
 

Cel ten ma być realizowany w oparciu o ochronę przyrody i krajobrazu oraz wykorzystanie 
lasów. Wskazano na wysokie znaczenie przyrodnicze gminy wynikające z jej położenia pomiędzy 
obszarem Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, a doliną Odry. 
 

Ochrona krajobrazu kulturowego będzie realizowana poprzez utrzymanie lub przywrócenie 
naturalnych (tradycyjnych) form użytkowania terenu na obszarach cennych przyrodniczo, kulturowo   
i krajobrazowo. 

Wskazano, że procesom przekształceń w kierunku zwiększenia aktywizacji gospodarczej 
terenu (rekreacja i turystyka, w tym agroturystyka, przy wykorzystaniu akwenów wodnych i terenów 
leśnych) będzie sprzyjać realizacja „Programu odnowy wsi”. 

 
W Programie określono możliwości stosowania i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.  
 

• Na terenie gminy nie występuje potencjał wytwarzania energii na bazie upraw energetycznych 
i biopaliw płynnych.  

• Oceniono, że obszar gminy Bierawa z uwagi na niekorzystne warunki anemometryczne (zbyt 
małe prędkości wiatrów) i solarne (zbyt niski poziom usłonecznienia i nierównomierny 
rozkład promieniowania słonecznego ma ograniczone możliwości w zakresie wykorzystania 
promieniowania słonecznego i wiatru.  

• Z uwagi na cechy budowy geologicznej ograniczona jest także możliwość wykorzystania wód 
geotermalnych do pozyskiwania energii. 

 
 
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla gminy Bierawa: 

 
Są aktami prawa miejscowego i stanowią podstawę planowania przestrzennego oraz ustalania 
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w gminie. Mają one wiążące i nadrzędne znaczenie 
dla gospodarki nieruchomościami. Ustalenia w mpzp dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego 
mają na celu ochronę zabytków i ich otoczenia przed inwestycjami mogącymi negatywnie wpłynąć na 
zabytek oraz zubożyć krajobraz kulturowy. 



 PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY BIERAWA 

 

 

Strona 24 

 
W gminie Bierawa wszystkie sołectwa posiadają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego   
z ustaleniami dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, objętych gminną ewidencją 
zabytków i dla stref ochrony konserwatorskiej.  
• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectwa Bierawa 

przyjęty uchwałą nr XXXIV/246/2005 Rady Gminy Bierawa z dnia 22 sierpnia 2005 r. 
 
• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectwa Brzeźce 

przyjęty uchwałą nr X/62/2003 Rady Gminy Bierawa z dnia 08 sierpnia 2003 r. zmieniony 
uchwałą Nr XXII/149/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźce 
 

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectwa Dziergowice 
przyjęty uchwałą nr XV/98/07 Rady Gminy Bierawa z dnia 26 listopada 2007 r. 
 

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectwa Goszyce 
przyjęty uchwałą nr XIX/145/2004 Rady Gminy Bierawa z dnia 26 kwietnia 2004 r. 
 

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectwa Grabówka 
przyjęty uchwałą nr XXVII/183/2004 Rady Gminy Bierawa z dnia 10 grudnia 2004 r. 

 
• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectwa Korzonek 

przyjęty uchwałą nr X/61/2003 Rady Gminy Bierawa z dnia 08 sierpnia 2003 r. 
 
• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectwa Kotlarnia 

przyjęty uchwałą nr XXXIV/247/2005 Rady Gminy Bierawa z dnia 22 sierpnia 2005 r. 
 
• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectwa Lubieszów 

przyjęty uchwałą nr XXXV/260/2005 Rady Gminy Bierawa z dnia 16 września 2005 r. 
 
• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectwa Ortowice 

przyjęty uchwałą nr X/60/2003 Rady Gminy Bierawa z dnia 08 sierpnia 2003 r. 
 
• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectwa Solarnia 

przyjęty uchwałą nr X/63/2003 Rady Gminy Bierawa z dnia 08 sierpnia 2003 r. 
 
• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectwa Stara Kuźnia 

przyjęty uchwałą nr X/59/2003 Rady Gminy Bierawa z dnia 08 sierpnia 2003 r. 
 
• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectwa Stare Koźle 

przyjęty uchwałą nr XIX/146/2004 Rady Gminy Bierawa z dnia 26 kwietnia 2004 r. 
 
Zmienione uchwałą Nr XI/76/2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 września 2011 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla 
poszczególnych sołectw. 
 
 
5.2.  Charakterystyka zasobów i analiza stanu dziedzictwa i krajobrazu kulturowego gminy. 
 
 

Ustawa o ochronie i opiece nad zabytkami definiuje pojecie krajobrazu kulturowego, którym jest 
”przestrzeń historycznie ukształtowana w wyniku działalności człowieka, zawierająca wytwory 
cywilizacji oraz elementy przyrodnicze”. Na zasoby dziedzictwa kulturowego gminy Bierawa składają 
się obiekty stanowiące świadectwo minionej epoki oraz posiadające wartość historyczną, artystyczną 
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lub naukową: zabytki nieruchome, zabytki ruchome, stanowiska archeologiczne. 
 

5.2.1. Krajobraz kulturowy – czynniki decydujące o specyfice gminy. 
 

 
o Struktura administracyjna 

Gmina Bierawa położona jest w południowo – wschodniej części województwa opolskiego. Od 
południa i wschodu graniczy z województwem śląskim. Najbliższe otoczenie gminy Bierawa to: od 
północy miasto Kędzierzyn – Koźle, od południowego zachodu gmina Cisek, a od strony wschodniej       
i południowej jednostki województwa śląskiego: miasto i gmina Sośnicowice, miasto i gmina Kuźnia 
Raciborska i gmina Rudziniec. Zachodnia granica gminy przebiega wzdłuż rzeki Odry. 
 

 
 

Gmina o charakterze przemysłowo - rolniczym z uwagi na swoje położenie znajduje się           
w strefie oddziaływania gospodarczego, społecznego i kulturowego powiatu kędzierzyńsko-
kozielskiego oraz aglomeracji opolskiej i śląskiej.  

 
Gmina Bierawa stanowi wspólnotę samorządową w skład, której wchodzi 12 jednostek 

administracyjnych – wiejskich, obejmujących sołectwa: 
 

1. Bierawa 
2. Brzeźce 
3. Dziergowice 
4. Goszyce 
5. Grabówka 
6. Korzonek 
7. Kotlarnia 
8. Lubieszów 
9. Ortowice 
10. Stara Kuźnia 
11. Stare Koźle 
12. Solarnia. 

 
 
Siedzibą władz gminy jest wieś Bierawa, będąca ośrodkiem administracyjnym a także centrum 

kulturalnym, oświatowym, gospodarczym i usługowym. Tu koncentruje się działalność produkcyjna 
oparta głównie o rzemiosło, handlowo-usługowa oraz społeczno-socjalna. 
Tereny zurbanizowane rozciągają się wzdłuż przebiegających przez gminę dróg wojewódzkich:  
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• nr 425 - po obu jej stronach położone są wsie:, Bierawa. Lubieszów, Dziergowice i Solarnia  
• nr 408 – Brzeźce, Stare Koźle Korzonek, Ortowice, Kotlarnia, Goszyce 
Warunki topograficzne i społeczno-demograficzne. 
 

Gmina Bierawa położona jest w południowo – wschodniej części województwa opolskiego, 
na prawym brzegu rzeki Odry, która stanowi jednocześnie zachodnią granicę administracyjną. 

Powierzchnia gminy wynosi 11924 ha, co sytuuje ją w grupie gmin o średniej wielkości         
w skali województwa. Gęstość zaludnienia wynosi 71 osób/km2. Gmina o charakterze przemysłowo-
rolniczym z racji swojego położenia znajduje się w strefie oddziaływania gospodarczego, społecznego 
i kulturowego województwa opolskiego i śląskiego. Na obszarze gminy przeważają tereny leśne 63 % 
powierzchni, pola uprawne stanowią około 22,9%. Pozostałe grunty to tereny zainwestowane lub 
nieużytki. Na terenie gminy działa kilka zakładów przemysłowych, głównie branży wydobywczej, 
transportu i spedycji międzynarodowej, produkcji materiałów budowlanych a także zakłady rzemiosła 
usługowego. 
 
Gmina Bierawa położona jest na obszarze makroregionu Niziny Śląskiej, w obrębie mezoregionu 
Kotliny Raciborskiej. Znaczna część obszaru gminy Bierawa jest położona na Wysoczyźnie 
Przywyżynnej, północno-zachodnią na obszarze Niecki Kozielskiej. Wysoczyżna w części 
południowo-wschodniej obejmuje mikroregion Wysoczyzny Rachowickiej leżący pomiędzy rzekami 
Kłodnicą i Bierawką , w części północno-zachodniej mikroregion Wysoczyzny Wilczej leżący 
pomiędzy doliną Bierawki i Rudy. Rzeźba terenu Wysoczyzny ukształtowana jest w formie płaskiej 
lub lekko falistej o wysokości  240 – 270 m. n.p.m.  Niecka Kozielska obejmuje północno – zachodnie 
części gminy Bierawa. Jest to lekko pofałdowana równina o wysokości  220 – 240 m. n.p.m. Rzeźba 
terenu została ukształtowana w formie wyżyny polodowcowej poprzecinanej płytkimi dolinami 
rzecznymi. Przez Gminę przepływają rzeki: Odra, Bierawka i Potok Łącza. 

Z uwagi na budowę geologiczną, obszar ten prawie w całości pokryty jest zwartymi 
kompleksami leśnymi, wśród których ulokowały się wsie Dziergowice (część), Lubieszów, Stara 
Kuźnia, Korzonek, Ortowice, Grabówka, Kotlarnia i Goszyce. Lekko falista powierzchnia 
wysoczyzny, pomiędzy wsiami Grabówka, Lubieszów i Ortowice urozmaicona jest zespołami wydm 
(ich eksploatacja prowadzona jest na terenie kopalni piasku w Kotlarni). 
 

Oprócz naturalnych form morfologicznych, aktualne ukształtowanie powierzchni jest 
skutkiem działalności gospodarczej człowieka w jej efekcie powstały: nasypy drogowe, kolejowe, 
wały przeciwpowodziowe oraz wyrobiska poeksploatacyjne kruszyw naturalnych z największym       
w Europie wyrobiskiem piasków w Kotlarni oraz w Dziergowicach. 
 

Gmina Bierawa jest gminą wiejską o leśno-rolniczym charakterze z rozwiniętą infrastrukturą 
przemysłową, rozwiniętym rzemiosłem i usługami. Na obszarze gminy przeważają tereny leśne 63 % 
powierzchni, pola uprawne stanowią około 22,9%. Pozostałe grunty to tereny zainwestowane lub 
nieużytki. Na terenie gminy działa kilka zakładów przemysłowych, głównie branży wydobywczej, 
transportu i spedycji międzynarodowej, produkcji materiałów budowlanych a także zakłady 
rzemieślnicze i usługowe. Największe znaczenie w gospodarce gminy posiadają Kopalnia Piasku 
„Kotlarnia” SA, Wytwórnia Siatki Ogrodzeniowej „Betafence” sp. z o.o., firma Bitunova spółka z o.o. 
prowadząca działalność w zakresie odnów i napraw nawierzchni drogowych, „Rinnen" Polska Sp.     
z o.o. Spedycja Międzynarodowa oraz Opolskie Kopalnie Surowców Mineralnych sp. z o.o.  

 
Budowa geologiczna, warunki klimatyczne i glebowe gminy powodują, że pod względem rolniczym 
zalicza się ona do obszarów o najniższej wartości produkcji rolnej w województwie opolskim.  
Na terenie gminy funkcjonują 3 duże gospodarstwa rolne,  pod względem obszaru dominują 
gospodarstwa średnie.  
 
Zasoby przyrodniczo – krajobrazowe gminy Bierawa są stosunkowo bogate. Istniejące kompleksy 
leśne wskutek wylesienia w XVIII i XIX wieku straciły swój naturalny charakter i obecnie są 
zajmowane są przez drzewostany sosnowo – świerkowe z niewielką domieszką brzozy i olszy.  
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Pomimo silnego odkształcenia, w ich obrębie pomiędzy Kędzierzynem a Bierawą zachowały się 
rozproszone stanowiska roślin chronionych, między innymi widłaka goździstego, wawrzynka wilcze 
łyko, konwalii majowej. Na terenie gminy występuje 12 pomników przyrody, objętych ochroną 
prawną. 
 
 
Zarys historii  i rozwoju przestrzennego wsi. 
 
 

Dziedzictwo kulturowe gminy posiada jednolity charakter zdeterminowany wiejskim typem 
tworzących ją jednostek administracyjnych: 12 wsi sołeckich. Wiejski charakter zabudowy, na który 
składają się pojedyncze domy mieszkalne, zagrody z budynkami gospodarczymi, pojedyncze obiekty 
sakralne – kościoły i kapliczki ukształtował specyfikę krajobrazu gminy z niską zabudową 
rozlokowaną wśród zieleni. Na terenie gminy brak architektury rezydencjonalnej – dworów lub 
pałaców - siedzib dawnych właścicieli wsi. 

Najcenniejszymi zabytkami są obiekty sakralne (kościoły i kapliczki) a także historyczne 
układy ruralistyczne z zabudową  mieszkalno-gospodarczą. Część wsi znajdujących się na terenie 
gminy posiada metrykę średniowieczną (lokowano je na prawie niemieckim), część powstała w XVII  
i XVIII wieku w związku z zasiedlaniem tych terenów w wyniku rozwoju przemysłu hutniczego          
i akcji osiedleńczej (kolonizacja fryderycjańska). Wsie reprezentują typ ulicowy i wielodrożnicowy. 
Pomimo późniejszych przekształceń typy te są czytelne i zachowały się w zasadniczej formie do dziś. 
 
 
Wieś Bierawa (Birawa, Reigersfeld) – położona zachodniej części gminy przy drodze nr 425,            
w otoczeniu pól. Wielodrożnica, z zabudową w układzie szczytowym i kalenicowym rozlokowaną 
swobodnie po obu stronach dróg. 

Bierawa w związku z rozwojem przemysłu na przestrzeni XIX i XX w. znacznie się rozrosła. 
Pojawiły się tu liczne uliczki tworzące nieregularny układ. Centrum Bierawy nabrało w pewnym 
sensie cech małomiasteczkowych. Niestety dziś na skutek wyburzeń i przekształceń architektury        
w obrębie tzw. rynku cechy te uległy degradacji 
 

 

  
 
Wieś o metryce średniowiecznej, założona około 
połowy XIII w. Po raz pierwszy wzmiankowana 
1308 r. w dokumencie wystawionym przez księcia 
Kazimierza Bytomskiego zezwalającym rycerzom 
Bartłomiejowi i Piotrowi z rodu Beraw na 
przeniesienie lokacji wsi na prawo niemieckie.        
W 1322 r. właścicielem Bierawy  jest rycerz Herman 
z rodu Beraw. Ostatnim właścicielem z rodu Beraw 
jest Pakosław wymieniony w 1416 r. w dokumencie 
sprzedaży Bierawy Gumprechtowi Dluhomilowi.    
W późniejszych latach Bierawa w wyniku koligacji 
Bierawa przechodzi w ręce rodziny von Reiswitz. 
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W roku 1774 majątek zakupiła hrabina Amalia von Hoym, która w roku 1782 wychodząc za maż za 
Fredericka Ludwiga Fürst z rodziny Hohenlohe-Ingelfingen włączyła Bierawę do włości 
Sławięcickich, w ich rekach dobra bierawskie pozostawały do 1945r.  
W 1775 r. Bierawa posiadała 970 mieszkańców zamieszkujących obszar dworski i wieś. W 1855 r. 
ludność liczyła 1213 osób, w 1880 r. 1394 osoby, w 1925 r. 1250 osób. Po II wojnie światowej 
mieszkało tu 1172 osób, w 1960-1489 osób, w 1985 - 1662 osób, w 2000 – 1443 osób. 
 
 
 
 
Wieś Brzeźce (Birken, Brzezetz) – miejscowość o średniowiecznej metryce, usytuowana w północno-
zachodniej części gminy. 
 
 
 

  
 
 
 

Po raz pierwszy wzmiankowana w 1246 roku 
w testamencie księcia Mieszka Otyłego informującym, 
że władca ten nadał klasztorowi Dominikanów            
w Raciborzu majątek "Breze". Następnie odnotowana 
w dokumentach pod nazwą Brese, Bresca i Villa 
Brzescze.  

Brzeźce należały do dóbr sławięcickich a wraz 
z nimi znajdowały się kolejno w rękach książąt 
opolskich – Władysława i Bolka, następnie księcia 
strzeleckiego Alberta, potem wraz z księstwem 
strzeleckim wchodziły w skład księstwa 
niemodlińskiego.  

 
Z 1415 r. pochodzi informacja, że wsie okręgu kozielskiego m.in. Brzeźce płaciły dziesięcinę 

dla kościoła parafialnego w Raciborzu. Do 1532 r. dobra te należały do księstwa opolskiego.             
Po śmierci Jana Dobrego w 1532 r. przeszły na krótko w posiadanie Hohenzollernów, potem objął je 
dzierżawą Jan von Oppersdorff. W 1604 r. nabył je Jan von Zwolle. 

 
We wsi, obok gospodarstw włościańskich, istniało dominium należące do posiadłości księcia 

Von Hohenlohe w Sławięcicach. Brzeźce od roku 1817 należały do powiatu toszeckiego, a po nowym 
podziale administracyjnym do prowincji śląskiej. W roku 1830 mieszkało tu 275 mieszkańców.         
W roku 1871 zostały przyłączone do powiatu kozielskiego. W1910 r. liczyły 876 mieszkańców. 
 
 
 
Wieś Dziergowice (Dziergowitz, Oderwalde) – wieś rycerska o średniowiecznej metryce, usytuowana 
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w południowo-zachodniej części gminy. Dziergowice powstały w wyniku łączenia się kolejnych grup 
domów ulokowanych wzdłuż głównej ulicówki o przebiegu północ-południe. 

  
 

Wzmiankowana w dokumencie z 1274 roku,        
w którym to książę Władysław Opolski przenosi 
lokację swoich ziem prawo niemieckie. 
Wymieniona także w Roczniku czyli kronice 
sławnego Królestwa Polskiego Jana Długosza.     
W 1575 r. Dziergowice zakupił Piotr Dluhomil      
z Bierawy i przekazał je swojej siostrze zamężnej 
z Bogusławem Freiherr von Zwole und 
Goldenstein. Do 1604  roku Dziergowice by ły 
je j własnością . Ko lejnym i właścic ie lam i by ł 
ród von  Oppersdorff - od 1604 do 1644 i von 

Gaschin od 1644 do 1834. Później wieś znalazła się  w rękach rodziny von Sprinzenstein und 
Freiherren von Reibnitz. W 1610 r. zbudowano w Dziergowicach drewniany kościół pw. św. Anny,od 
1798 r. do 1893 r. był filią kościoła w Łanach. W 1783 r. wieś liczyła 304 mieszkańców, trudniących 
się wypalaniem wapna i wytwarzaniem gontów. W 1794 r. zbudowano kaplicę cmentarną. W 1830 r. 
mieszkało tu 544 mieszkańców, w 1855 liczyła 1348 mieszkańców a w 1925 r. – 1751 
mieszkańców.W latach 1903-1905 zbudowano obecny kościół murowany.  
Jest to największa wieś na terenie gminy. Zajmuje obszar 1683 ha (w tym 780 ha lasów), na którym 
zamieszkują 1933 osoby.  

 
Wieś Goszyce (Goschütz, Meisenbusch) - usytuowana jest w południowo-wschodniej części gminy, 
na granicy z województwem śląskim, między Kędzierzynem-Koźlem a Gliwicami. Zabudowa 
szczytowa i w układzie kalenicowym rozlokowana jest po południowej stronie drogi wojewódzkiej nr 
408, wzdłuż  
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Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1534 r. W urbarzu kozielskim spisanym po śmierci Jana 
Dobrego wymieniona jest wśród wsi należących do dóbr sławięcickich, które przeszły w ręce 
margrabiego Jerzego Hohenzollerna. Na mapie księstwa opawsko raciborskiego z 1636 r. zaznaczona 
pod nazwą Goschitz. W roku 1702 dobra sławięcickie nabył Jakob Heinrich Graf von Flemming, który 
zainicjował uprzemysłowienie tych terenów. W oparciu o dogodne warunki naturalne - pokłady rudy 
darniowej i dostępność węgla drzewnego rozwinął w okolicach Goszyc manufaktury hutnicze.           
W Goszycach powstała walcowania - Goschützer Walzhütt. W 1710 r. istniał tu wielki piec do wytopu 
żelaza z rudy darniowej z wykorzystaniem węgla drzewnego, a także pięć świeżarek do obróbki 
żelaza. W połowie XIX wieku tradycyjne hutnictwo na ziemi sławięcickiej zaczęło zamierać              
w związku z konkurencją górnośląskiego przemysłu hutniczego opartego na energii mechanicznej       
i przetapiającym lepsze rudy kopalne, a nie darniowe. W 1891 roku wybudowano w Goszycach 
szkołę. We wsi znajduje się kaplica pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, pochodząca    
z 1932 r. 
W 1855 r. mieszkało tu 370 osób, w 1880 r. – 360 osób a w 1925 – 200 osób. Obecnie wieś 
zamieszkuje około 130 osób. 
 

Wieś Grabówka (Sackenhoym) usytuowana w środkowej części gminy. Założona jako osada posiada 
reprezentatywny dla XVIII wiecznej akcji osiedleńczej układ ulicowy oparty o jedną ulicę o przebiegu 
osiowym z regularną zabudową po obu jej stronach. Była to kolonia fryderycjańska powstała w latach 
1770-1780. 

  
 
Jest to kolonia przemysłowa założona przez Sackenhoyma von Bierawa w drugiej połowie XVIII 
wieku. Wówczas składało się na nią 308 mórg roli i 2 morgi łąk, na których osadzono 29 
chałupników. Była to wzorcowa osada powstała w wyniku akcji osiedleńczej zainicjowanej przez 
Fryderyka II w celu aktywizacji gospodarczej wschodnich terenów Prus. Mieszkańcy Grabówki mieli 
zajmować się głównie gospodarką leśną – pozyskiwaniem drewna i przetwarzaniem go na węgiel 
drzewny na potrzeby rozwijającego się w okolicach hutnictwa. W roku 1830 właścicielem kolonii był 
hrabia Leopold von Gaschin. Wieś liczyła wówczas 29 gospodarstw i 254 mieszkańców. W 1925 r. 
zameldowanych tu było 316 osób. Obecnie mieszka tu około 215 osób, Grabówka należy do jednej     
z najmniejszych wsi gminy. 
 

 

Wieś Korzonek (Teichen) położona jest w północno-środkowej części gminy. W skład wsi wchodzi 
osiedle Korzonek oraz oddalone o około 200 m skupisko kilkunastu domów o zabudowie 
wiejskiej zwane Korzonek Wieś. 
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Osiedle wybudowane w latach 40-tych XX wieku na potrzeby pracowników pobliskich zakładów 
chemicznych wytwarzających benzynę syntetyczną, obecnie Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. 
 
Wieś Kotlarnia ( Jakobswalde) położona jest we wschodniej części gminy. Jest to niewielka wioska 
usytuowana pomiędzy Ortowicami a Goszycami.  
 
 
 

  
 
 

Powstała jako osada przemysłowa założona przez hrabiego Jakuba Henryka von Flemminga 
ze Sławięcic. W 1709 roku założył on w lasach w pobliżu Kotlarni wytwórnie mosiądzu, nieco później 
kuźnię miedzi oraz fabrykę blach miedzianych, drut u i luster. Dla pracowników tych zak ładów     
i manufaktur  sprowadzanych z Saksonii i  Turyngii budowano specjalne kolonie, jedną z n ich  
była osada,  którą nazwał od swego imienia Jakobswalde,  weszła ona w skład Kotlarni. W 1714  
r. dobra sławęcick ie przeszły w posiadan ie rodu von Hoym. W 1782 r. poprzez spowinowacenie 
rodów, dobra Sławięcic a wraz z nimi Kotlarnia przeszły na własność rodu Hohenlohe-Ingelfingen 
i pozostały w ich rękach do 1945 roku. W drugiej połowie XVIII wieku nastąpił wielki rozwój 
przemysłu w Kotlarni. W 1774 uruchomiono fabrykę łyżek, w fabryce mosiądzu około 1780 
produkowano czarny drut, drut okienny, drut zegarmistrzowski, mosiądz na instrumenty muzyczne 
oraz mosiądz w sztabach. W Kotlarni istniała walcownia i huta żelaza. Dla pracujących tu i w okolicy 
ludzi powstało osiedle robotnicze z domami mieszkalnymi usytuowanymi kalenicowo, po obu 
stronach drogi do Bierawy. Mieścił  się  tu zarząd dyrekcji huty oraz mieszkali tu dyrektorzy fabryk 
z okolicznych wsi: Starej Kuźni, Ortowic i Goszyc. Znajdował się kościół i szkoła. W 1815 było tu 
776 mieszkańców a później ich liczba dochodziła do 2000. W 1848 roku fabryki zamknięto              
z powodu ich nierentowności.  

 

 

  
Plan osiedla z 1850 r.     Szkoła, kościół, plebania na archiwalnej litografii. 
 

Do upadku manufaktur w Kotlarni przyczyniała się kolej żelazna i wybudowanie Kanału 
Kłodnickiego, od których  była zbyt oddalona,  oraz powstan ie wysok ich  p ieców 
koksown iczych i cynkowni w Bytomiu. Obecnie większość zabudowy dawnego osiedla nie istnieje. 
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Fotografia z 1934 r.     Nie istniejący budynek urzędu hutniczego. 

 
 
Wieś Lubieszów (Libischau, Liebenbach) – położona jest w środkowo-zachodniej części gminy. Jest 
to ulicówka z zabudowaniami w układzie kalenicowym i szczytowym rozciągającymi się po obu 
stronach drogi wojewódzkiej nr 425. 
 

  
 

Miejscowość o średniowiecznej metryce, po raz 
pierwszy wzmiankowana w dokumencie 
wystawionym w Koźlu 23.01.1380 r., w którym 
Konrad II oleśnicki i kozielski podarował ziemie 
między Bierawą i Dziergowicami Mikołajowi von 
Libischau. W 1415 r. odnotowano przekazanie 
dziesięciny ze wsi Lubieszów na rzecz kościoła      
w Raciborzu. W późniejszym czasie wieś należała 
do  rodziny Dluhomil z Bierawy. W XVIII wieku 
wieś zostaje włączona do włości Sławięcickich 
rodziny Hohenlohe w których pozostaje do 1945 
roku. Liczyła wówczas 384 osoby. W 1830 roku 
żyło tu 346 osób, a w 1880 r. 602 mieszkańców. Od 

1886 roku wieś ma szkołę. W 1925 r. liczba mieszkańców liczyła 492 osoby.  
1910-1915 
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Wieś O rtowice (Ortowitz, Rehwalde O. S.) – niewielka miejscowość położona we wschodniej części 
gminy. Zabudowa szczytowa i w układzie kalenicowym rozlokowana jest po południowej stronie 
drogi wojewódzkiej nr 408. 
 
 
 

  
 
 

Początki wsi sięgają XVI wieku. Ortowice wymienione są w urbarzu kozielskim spisanym po 
śmierci Jana Dobrego jako wieś należąca do dóbr sławięcickich, które przeszły w ręce margrabiego 
Jerzego Hohenzollerna. O Ortowicach wspomina także dokument kościelny z 1679 roku dotyczący 
Starego Koźla, w którym mowa o tym, iż do tamtejszego kościoła należały również Ortowice. W XVII 
wieku nadal należały do dóbr sławęcickich i wraz z nimi były w rękach Donnerrsmarcków, 
Flemmningów, później własnością księcia Hohenlohe. Ortowice wraz z Kotlarnią wchodziły w skład 
ośrodka przemysłu hutniczego z siedzibą w Kotlarni. W 1845 roku książę Hohenlohe zlikwidował 
swoje zakłady hutnicze w dobrach sławęcickich (w tym w Ortowicach) i ulokował je na Górnym 
Śląsku. Odtąd mieszkańcy Ortowic, za wyjątkiem rzemieślników i nielicznych chłopów zajmowali się  
pracą  w lesie jako drwale, wozacy, zbieracze runa leśnego. W roku 1830 wieś liczyła 788 
mieszkańców, w 1880 roku 615 mieszkańców, w 1925 roku 655 osób. Pierwszą Szkołę Podstawową 
Ortowice otrzymały w 1842 roku, uczęszczały do niej również dzieci ze Starej Kuźni. Szkoła 
murowana powstała juz w 1891 roku a zmodernizowano ją w 1937 roku. Budynek istnieje do dziś.    
W XIX wieku wieś posiadała również młyn i karczmę.  

 
 

 
1915 – sklep Meinuscha oraz piekarnia Bocka 

 

Wieś Stara Kuźnia (Klein Althammer) – położona jest w północno-wschodniej części gminy, wśród 
lasów ciągnących się przez Sławięcice do Rudzińca. W połowie XIX wieku właścicielem wsi był 
książę August von Hohenlohe. Jest to wieś wielodrożnicowa z zabudową mieszkalną rozlokowaną po 
obu stronach dróg.  
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 Wieś była przysiółkiem Ortowic i należała do dóbr sławięcickich. Działały tu manufaktury 
hutnicze należące do księcia von Hohenlohe-Ingelfingen. Pracował wielki piec i w 1779 roku 
papiernia. W miejscowości tej działał w 1767 r. urząd gospodarczy administrujący dobrami.              
Po upadku hutnictwa rozwijała się  tu gospodarka leśna. W 1830 roku żyło tu 429 osób, w 1855 roku 
492 osób, w 1880 roku 556 osób 
 
 

  
 
 
 
Wieś Stare Koźle (Alt Cosel) – położona w północno-zachodniej części gminy.  
 

  
 
Jest najstarszą miejscowością położoną na terenie Gminy Bierawa. Wzmiankowana w źródłach          
w 1223 roku, kiedy to wrocławski biskup Lorenz poświadczył pisemnie przekazanie ze Starego Koźla 
40 urn miodu kościołowi św. Mikołaja w Cieszynie. We wsi Stare Koźle (Vetero Coslae, Alt Cosel) 
najprawdopodobniej mieścił się najstarszy gród kozielski. Źródła historyczne podają, że w 1273 roku 
Bolesław Wstydliwy podczas wyprawy na księstwo opolskie zniszczył gród kozielski, leżący po 
prawej stronie Odry. Panujący wtedy, wraz z Mieszkiem księciem opolskim, jego brat Władysław 
podjął budowę zamku kozielskiego, po lewej stronie rzeki. Nowe miasto nazwano Koźlem, a 
poprzednią siedzibę grodu zaczęto nazywać Starym Koźlem. Pierwsze wzmianki o istnieniu 
drewnianego kościoła w Starym Koźlu pochodzą z 1335 roku, najprawdopodobniej był filią parafii    
w Koźlu. Powstanie parafii datuje się na rok 1480. W 1806 roku po rozbiórce zawalonego kościoła 
drewnianego przystąpiono do budowy obecnego. W końcu XVIII w. zamieszkała była przez 211 
mieszkańców. Na terenie wioski znajdował się folwark, kościół i szkoła katolicka. Miejscowość 
należała wówczas do księżnej von Hohenlohe. We wsi było 12 parcel kmiecych i 18 parcel 
chałupniczych. Około 1860 r. miejscowość dzieliła się  na wieś kościelną i majątek należący do 
majątku ziemskiego Sławięcice. Na terenie majątku w 1855 r. mieszkało 18 osób, we wsi – 592 osób., 
w 1880 r. 831 osób, w 1925 r. 1140 osób. 
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Obecnie liczba mieszkańców Starego Koźla wynosi ok. 830 osób. 

Solarnia (Solarnia, Salzforst) 
 
 
Osada została założona w 1631 roku w wyniku osiedlenia tu 10 rodzin czeskich osadników. W pobliżu 
Dziergowic wybudowano zakład, w którym poprzez odparowanie wody uzyskiwano sól. Później 
znajdowała się tu warzelnia soli transportowanej z Wieliczki. Mieszkańcy zajmowali się też 
gospodarką leśną i smolarstwem. W roku 1795 osada liczyła 212 mieszkańców, w 1845 roku 561 
mieszkańców, w 1941 r. mieszkały tu 842 osoby.  
 

  
 

Kształt przestrzenny wsi jest wynikiem wielowiekowego procesu uwarunkowanego 
stosunkami społeczno-gospodarczymi oraz zmianami przyrodniczymi i kulturowymi. W okresie 
średniowiecza wykształciły się dwa podstawowe typy osadnictwa: na prawie polskim i na prawie 
niemieckim (zwanym także magdeburskim, średzkim lub chełmińskim). W X-XII wieku dominowało 
osadnictwo na prawie polskim prowadzone przez możnowładców i duchowieństwo. W XIII–XIV w. 
dominuje kolonizacja na prawie niemieckim zainicjowana przez księcia Henryka Brodatego, który na 
teren Śląska sprowadził rzesze kolonistów, głównie niemieckich. Nowe prawo gwarantowało 
osadnikom wolność osobistą i zamianę powinności świadczonych w naturze na czynsz. Osadnictwo to 
upowszechniło określone wzory wsi. Na prawie niemieckim lokowano nowe wsie oraz 
przeorganizowano istniejące (mierzono wsie, wyznaczano granice, wprowadzano regularny układ pól, 
z rozproszonych osad tworząc wsie o zwartej zabudowie). Przenoszenie wsi z prawa polskiego na 
niemieckie polegało z jednej strony na nadaniu wsi nowego prawa, z drugiej strony na jej 
przeorganizowaniu.  

Średniowieczne układy przestrzenne wsi - ulicówki, owalnice, nowożytne wielodrożnice-
zostały zostały wyparte, po przejściu Śląska pod panowanie Prus przez tzw. kolonizację 
fryderycjańską (1763-1799). Głównym celem tej akcji było ściągnięcie niemieckich osadników na 
tereny wschodnie i aktywizacja gospodarcza tych ziem. Powstawały małe wsie i osady przemysłowe. 
Osady były budowane w oparciu o fryderycjański regulamin według sporządzonych projektów. Nowo 
zakładanym osadom nadawano uporządkowaną zabudowę w postaci regularnych ulicówek lub 
rzędówek. Działki siedliskowe były znormalizowane a zabudowa oparta o jeden wypracowany model. 
Pruskie przepisy budowlane określały materiał budowlany, usytuowanie budynków względem dróg 
oraz kształt zagród, rozmieszczenie budynków w obrębie siedliska i odległości między nimi.  

Wszystkie wsie w gminie posiadają zabudowę ukształtowaną po połowie XIX w. We wsiach: 
Bierawa, Brzeźce, Dziergowice, Lubieszów i Stare Koźle została ona wpisana w średniowieczny 
układ urbanistyczny – ulicówkę i wielodrożnicę. Wsie założone w XVI i XVII w. - Goszyce, Solarnia, 
Ortowice, Stara Kuźnia także posiadają zabudowę opartą o ulicówkę rozbudowaną o układ 
wielodrożnicowy. Wsie Grabówka, i Kotlarnia założone jako nowe osady przemysłowe posiadają 
reprezentatywny dla osiemnastowiecznej kolonizacji fryderycjańskiej układ ulicowy oparty o jedną 
ulicę o przebiegu osiowym z regularną zabudową po obu jej stronach, w przypadku Kotlarni 
rozbudowany o plac wiejski z budynkami zarządu huty, kościołem, szkołą, plebanią. 
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Stopień zachowania pierwotnego układu osadniczego we wsiach gminy Bierawa jest wysoki. 
Zabudowa nie ulega rozproszeniu i skoncentrowana jest wokół dawnych osi zabudowy. 
Dotychczasowe zagospodarowanie opiera się głównie o historyczne układy wsi, przede wszystkim  
w układzie ulicowym. 
 
 

Historyczne układy ruralistyczne chronione są wyznaczeniem stref ochrony konserwatorskiej  
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Podstawowe elementy układu 
przestrzennego - sieć dróg, ulic, placów, linia zabudowy stanowią materialne świadectwo historyczne. 
Wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej ma na celu ochronę, utrzymanie i zachowanie 
najwartościowszych układów zabytkowych. Nie wyklucza to wprowadzenia nowej zabudowy lub 
modernizacji starej, jednakże z zachowaniem wymogów konserwatorskich, w sposób harmonijny  
i zgodny z zabytkowym charakterem sąsiedniej zabudowy oraz krajobrazu. 
 

o Bierawa - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Bierawa ustala strefę „A”, 
która obejmuje zabytkowy układ ruralistyczny pochodzący z 1308 roku oraz cmentarz            
o dużych walorach kulturowych. W strefie tej obowiązuje bezwzględny priorytet wymogów 
konserwatorskich nad prowadzoną współcześnie działalnością inwestycyjną, gospodarczą       
i usługową. Ustala także strefę B- ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów 
zabytkowych, strefę E - ochrony ekspozycji i strefę W - ochrony archeologicznej 

o Brzeźce - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźce ustala strefę „A”, 
która obejmuje zabytkowy układ ruralistyczny pochodzący z 1246 roku. W strefie tej 
obowiązuje bezwzględny priorytet wymogów konserwatorskich nad prowadzoną 
współcześnie działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową. Ustala także strefę B- 
ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów zabytkowych oraz strefę E - ochrony 
ekspozycji  

o Dziergowice - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Dziergowice ustala 
strefę „A”, która obejmuje zabytkowy układ ruralistyczny pochodzący z 1274 roku oraz 
cmentarz o dużych walorach kulturowych. W strefie tej obowiązuje bezwzględny priorytet 
wymogów konserwatorskich nad prowadzoną współcześnie działalnością inwestycyjną, 
gospodarczą i usługową. Ustala także strefę B- ochrony konserwatorskiej zachowanych 
elementów zabytkowych, strefę E - ochrony ekspozycji i strefę W - ochrony archeologicznej 

o Grabówka – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Grabówka ustala strefę  
W - ochrony archeologicznej 

o Goszyce – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Goszyce ustala strefę        
W - ochrony archeologicznej 

o Kotlarnia – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kotlarnia ustala strefę     
W - ochrony archeologicznej 

o Korzonek - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Korzonek nie ustala stref 
ochrony konserwatorskiej 

o Lubieszów – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Lubieszów ustala strefę  
E – ochrony ekspozycji i strefę - W - ochrony archeologicznej 

o Ortowice – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Ortowice ustala strefę      
W - ochrony archeologicznej 

o Solarnia - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Solarnia nie ustala stref 
ochrony konserwatorskiej 

o Stara Kuźnia - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Stara Kuźnia ustala 
strefę „A”, która obejmuje zabytkowy układ ruralistyczny pochodzący z 1690 roku. W strefie 
tej obowiązuje bezwzględny priorytet wymogów konserwatorskich nad prowadzoną 
współcześnie działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową. Ustala także strefę            
B- ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów zabytkowych, strefę E - ochrony 
ekspozycji i strefę W - ochrony archeologicznej 

o Stare Koźle - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Koźle ustala strefę 
E – ochrony ekspozycji i strefę - W - ochrony archeologicznej. 
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W obrębie tych obszarów ustaleniem planów jest zachowanie i konserwacja historycznych 
elementów zabudowy, układu przestrzennego i komunikacyjnego, linii zabudowy, kompozycji wnętrz 
urbanistycznych i kompozycji zieleni a także obowiązek utrzymania budynków w lokalizacji 
wyznaczonej tradycją miejsca.  

• Nowa zabudowa winna być wznoszona w typie zabudowy regionalnej, wzorowana na 
lokalnych typach budynków mieszkalnych i gospodarczych.  

• W trakcie przebudów, remontów i modernizacji należy dążyć do maksymalnego utrzymania 
wartościowych cech regionalnych (urbanistycznych i architektonicznych). 

• Należy dążyć do wyeliminowania czynników degradujących układy historyczne jednostek 
osadniczych.  

• Adaptacja i modernizacja elementów zabudowy i krajobrazu do potrzeb współczesnych,  

• Zagospodarowanie obiektów opuszczonych,  

• Rewaloryzacja wartości krajobrazowych, zachowanie i adaptacja dawnych zagród chłopskich 
stanowiących wartości historyczne i krajobrazowe,  

• Wyeksponowanie regionalnej odrębności terenu. 
 

 
5.2.3. ZABYTKI  NIERUCHOME 
 

• Architektura sakralna 
 
 Terminem architektura sakralna określa się budowle kościelne, klasztorne, kaplice i kapliczki,. 
Obiekty tego typu występują na terenie gminy Bierawa. 
 
W czterech wsiach gminy istnieją zabytkowe kościoły:  
 
1. Bierawa –  kościół parafialny pw. Trójcy Przenajświętszej 
2. Dziergowice – kościół parafialny pw. św. Anny 
3. Kotlarnia - kościół poewangelicki, obecnie filialny pw. św. Maksymiliana Kolbe 
4. Stare Koźle - kościół parafialny pw. św. Jana Nepomucena 
 

Trzy z nich: kościół w Bierawie, Kotlarni i kościół w Starym Koźlu wpisane są do rejestru 
zabytków woj. opolskiego i podlegają ścisłej ochronie konserwatorskiej, kościół w Dziergowicach 
figuruje w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków. Wszystkie posiadają wieżę, która stanowi 
główny akcent wertykalny układu ruralistycznego. 

 

 

Bierawa - Kościół parafialny pw. Trójcy 
Przenajświętszej  
Nr re jestru - 111/54 z dnia 12.07.1954 r. 
 
Najstarszą budowlą miejscowości jest kościół 
parafialny pw. św. Trójcy, jego metrykę 
średniowieczną potwierdzają przeprowadzone      
w 2009 r. badania architektoniczno-
konserwatorskie. Obecny kościół zbudowany 
został w 2 poł. XVI w. z fundacji Piotra Dluhomila 
w stylu późnorenesansowym z wykorzystaniem 
murów wcześniejszej budowli. W 1614 r. 
powiększony o czterokondygnacyjną wieżę             
i przylegającą do niej cylindryczną wieżyczkę 
schodową, obie pokryte późnorenesansową dekoracją sgraffitową z motywem pryzmatycznych boni 
wzbogaconych wicią roślinną oraz fryzami. Dekoracja ta zachowana do dziś w stanie oryginalnym na 
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cylindrycznej wieżyczce i zrekonstruowana na wieży stanowi unikalne w skali województwa 
rozwiązanie. W XVIII wieku dobudowano kaplicę  od strony południowej.  
 
Dziergowice - kościół parafialny pw. Św. Anny. 
 

Zbudowany w latach 1903-1905 staraniem ks. 
Pawła Brandysa według projektu arch. Ludwika 
Schneidera z Opola na miejscu poprzedniego 
drewnianego. Murowany, otynkowany z dekoracją 
architektoniczną wykonaną z kamienia wapiennego. 
Trójnawowy z transeptem, prezbiterium zamknięte 
pięcioboczną apsydą.  

Neostylowy z zastosowaniem elementów 
nawiązujących do neogotyku. 

 
 
 
 

Kotlarnia - ko ściół poewangelicki, 

obecnie filialny pw. św. Maksymiliana Kolbe 
Nr re jestru - 727/64 z dnia 14.03.1964 r. 
 
 
Kościół poewangelicki zlokalizowany w dawnym 
osiedlu hutniczym Kotlarnia, zbudowany w 1815 r. 
według projektu F.L. Fritschego, na miejscu 
poprzedniego, drewnianego. Kościół usytuowano    
w północnej pierzei czworobocznego placu,             
w otoczeniu domu parafialnego i szkoły 
ewangelickiej. Zwrócony czterokolumnowym 
portykiem z żeliwnymi kolumnami w stronę placu, 
stanowi główny akcent kompozycyjny założenia. Nad portykiem kwadratowa wieża z narożnikami 
zaakcentowanymi kolumnami dźwigającymi gzyms koronujący. Wzniesiony na planie prostokąta, 
salowy z jednoprzestrzennym wnętrzem wypełnionym w całości eliptyczną emporą wspartą na 
drewnianych kolumnach.  

 

Stare Koźle – kościół parafialny pw. św. Jana Nepomucena 
Nr re jestru - 1205/66 z dnia 14.03.1966 r. 
 

Uproszczoną formę architektoniczną i bezstylowe 
wnętrze prezentuje kościół parafialny p.w. św. Jana 
Nepomucena w Starym-Koźlu. Zbudowany w latach 
1806-1808, spalony w 1921 r. odbudowany w 1922 r. 
Na uwagę zasługują umieszczone w murze 
ogrodzeniowym i na cmentarzu przykościelnym 
kaplice neogotyckie kaplice św. Krzysztofa, Jezusa 
Chrystusa, Matki Boskiej oraz kaplica cmentarna. 

 

 

Klasztory i domy zakonne 
 

Na terenie gminy występują także zabytkowe domy zakonne figurujące w ewidencji zabytków:  
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1. Bierawa - Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek przy ul. Powstańców Śl. 7, 

obecnie dom mieszkalny. 
2. Dziergowice – Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Szpitalnych Najśw. Serca Pana Jezusa         

z przedszkolem przy ul. Klasztornej 2, zbudowany w 1932 r. w stylu nawiązującym do Art 
Deco, obecnie Przedszkole  

 

 

  
Bierawa Dziergowice 
 

 

• Kaplice i kapliczki  
 

W krajobrazie kulturowym gminy występuje wiele typów kapliczek przydrożnych                    
i przydomowych. Tego typu obiekty sakralne widoczne są zarówno w obszarach wiejskich jak i poza 
nimi, przy polach, drogach i na rozdrożach stanowiąc o swoistym klimacie regionu.  

Kapliczki klasyfikuje się według ich wielkości i formy architektonicznej na kubaturowe           
i niekubaturowe. Te pierwsze należą do zabytków architektury nieruchomej, najczęściej posiadają 
formę małego budynku założonego na planie prostokąta z jednoprzestrzennym wnętrzem, do którego 
wiedzie wejście zamknięte łukiem pełnym lub ostrym. Zazwyczaj jednokondygnacyjne, kryte 
daszkami dwuspadowymi, często z wieżyczką dzwonną w kalenicy. Niekiedy wielokondygnacyjne, 
tzw. wieżowe, dzielone gzymsami. Wśród nich są kapliczki murowane i nieliczne drewniane. 

Kapliczkami niekubaturowymi, zaliczanymi do zabytków ruchomych są przede wszystkim 
kapliczki słupowe tj. kapliczki umieszczane na wysokich, drewnianych lub murowanych słupach, 
kapliczki przydomowe lub umieszczane w murach ogrodzeń, a także krzyże przydrożne. 

Kapliczki fundowane były przez osoby prywatne lub społeczności wiejskie jako wota 
dziękczynne, lub dla upamiętnienia ważnych wydarzeń. Są one materialnym świadectwem dziejów 
społeczności wiejskiej i losów indywidualnych. Kapliczki przydrożne spełniały ważną funkcję 
kultową, gromadzono się przy nich na nabożeństwa majowe, śpiewano pieśni religijne, stąd wyruszały 
procesje majowe, procesje święcenia pól, czy pokarmów w Wielką Sobotę. Obok tradycyjnych 
kapliczek w figurą świętego występują także kapliczki z dzwonnicami. Pełniły one istotną rolę                      
w życiu społeczności wiejskiej, zwłaszcza tam gdzie nie było kościołów.  

Powszechnie występującym typem na terenie gminy jest kapliczka jednokondygnacyjna, 
założona na planie kwadratu lub prostokąta kryta dachem dwuspadowym, usytuowana szczytowo, 
wolno stojąca lub przylegająca do budynku lub ogrodzenia. We wnętrzu umieszczona jest figura 
świętego lub ołtarz. Przeważająca większość kapliczek na terenie gminy pochodzi poł. XIX w.             
i z przełomu XIX/XX wieku.  
Mimo zanikania obyczaju fundowania kapliczek, ciągle żywa jest troska o nie. W gminie Bierawa 
większość jest wyremontowana i poddana pracom konserwatorskim.  
Wykaz kaplic wpisanych do rejestru zabytków woj. opolskiego. 
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L.p. Miejscowość Obiekt Nr rejestru zabytków 

1. Dziergowice Kaplica cmentarna zbudowana w 1794 r. 822/64  
z dn. 18.04.1964 r. 

2. Goszyce Kaplica św. Marii Magdaleny 176/2011 
z dnia 17.11.2011 r. 

 
 
 
Wykaz kapliczek figurujących w gminnej ewidencji zabytków. 
 
 
 

L.p. Miejscowość Obiekt Nr rejestru zabytków 

1. Bierawa Kapliczka św. Floriana przy domu ul. 
Juliusza Jacka 8 

Brak wpisu. 

2. Bierawa Kapliczka św. Urbana u zbiegu ul.  
Mickiewicza z drogą nr 408 

Brak wpisu. 

4. Brzeźce Kaplica św. Jadwigi. Brak wpisu. 

6. Dziergowice Kapliczka przy domu ul. Kozielska 1 Brak wpisu. 

7. Dziergowice Kapliczka przy domu ul. Turska 32 Brak wpisu. 

8. Dziergowice Kapliczka przy domu ul. Odrzańska 10 Brak wpisu. 

9. Goszyce Kaplica pw. Najśw. Serca Pana Jezusa. Brak wpisu. 

10. Grabówka Kapliczka-dzwonnica przy domu ul. 
Wiejska 32. 

Brak wpisu. 

11. Lubieszów Kapliczka św. Jana Nepomucena przy 
skrzyżowaniu ul. Bierawskiej i 
Odrzańskiej 

Brak wpisu. 

12. Lubieszów Kapliczka obok domu ul. Bierawska 52 Brak wpisu. 

13. Ortowice Kapliczka-dzwonnica przy domu ul. 
Wiejska 17. 

Brak wpisu. 

14. Solarnia Kapliczka-dzwonnica przy 
skrzyżowaniu ulic Raciborskiej i 
Sienkiewicza. 

Brak wpisu. 

15. Stara Kuźnia Kapliczka-dzwonnica przy domu ul. 
Brzozowa 47. 

Brak wpisu. 

16. Stare Koźle Kaplica cmentarna Brak wpisu 
 
 
Wśród nich na szczególne wyróżnienie zasługują dwie kapliczki drewniane położone we wsiach: 

• Lubieszów - kapliczka-dzwonnica przy skrzyżowaniu ul. Bierawskiej i Odrzańskiej. 
• Stara Kuźnia - kapliczka-dzwonnica przy domu 

ul. Brzozowa 47. 
oraz kaplica w konstrukcji szachulcowej we wsi: 

• Dziergowice – kaplica cmentarna 

Lubieszów– kapliczka-dzwonnica (drewniana)           
z  figurą św. Jana Nepomucena  
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Kapliczka w Lubieszowie usytuowana jest u zbiegu ulic przy skrzyżowaniu ul. Bierawskiej                   
i Odrzańskiej, nad skarpą, w otoczeniu drzew. Zbudowana w 1 poł. XIX w. w drewnianej konstrukcji 
słupowej. Ściany szalowane deskami. Założona na planie kwadratu, kryta daszkiem stożkowym          
z czworoboczną latarnią w wierzchołku. Poszycie gontem. Wewnątrz znajduje się późnobarokowa 
figura św. Jana Nepomucena. 

 

Stara Kuźnia – kapliczka-dzwonnica (drewniana) z 
figur ą św. Jana Nepomucena 

 
Kapliczka w Starej Kuźni zbudowana została według 

tradycji w 1690 r. Obecnie znajduje się przy domu ul. 
Brzozowa 47. Drewniana, konstrukcji słupowej. 
Oszalowana deskami pionowo. Założona na planie 
kwadratu, jednokondygnacyjna, jednoprzestrzenna, 
kryta daszkiem namiotowym z sygnaturką                      
w wierzchołku. Wewnątrz znajduje się barokowa rzeźba 
św. Jana Nepomucena. 

 
Dziergowice - Kaplica cmentarna. 
nr rejestru: 822/64 
 
Konstrukcję mieszaną, murowano-drewnianą posiada 
kaplica cmentarna w Dziergowicach ufundowana w 1794 
r. przez młynarza Jana Jaskółkę. Założona na planie 
prostokąta. Część wschodnia murowana, nawa               
w drewnianej konstrukcji szachulcowej. Jest to jedyny na 
terenie gminy przykład sakralnego budownictwa 
szkieletowego. Wewnątrz części wschodniej znajduje się  
z ludową rzeźbą św. Jana Nepomucena. 
 

Goszyce - kaplica św. Marii  Magdaleny. 
nr rejestru 176/2011  
 

Innym ciekawym przykładem zastosowania obu technik 
budowlanych: murowanej z cegły i drewnianej 
konstrukcji ciesielskiej jest kaplica św. Marii Magdaleny 
w Bierawie. Zbudowana w 1784 r. usytuowana w lesie, 
murowana z cegły, otynkowana. Założona na planie 
kwadratu, jednokondygnacyjna, kryta dachem 
dwuspadowym. Wnętrze nakryte sklepieniem żaglastym. 
Nad kapliczką drewniana konstrukcja osłaniającą, 
wsparta na rzędach słupów z zastrzałami. Konstrukcja 
zadaszona wysokim dachem dwuspadowym, poszycie 
gontem. Wewnątrz ławki dla wiernych. 
 
Powszechnym typem są wolnostojące kapliczki murowane różniące się między sobą sposobem 
dekoracji i artykulacji elewacji. W przeważającej większości otynkowane, założone na planie 
prostokąta, kryte dachami dwuspadowymi.  
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Solarnia, gm. Bierawa – kapliczka-dzwonnica z 
figur ą św. Jana Nepomucena (1741 r.) 
 

Jednym z najstarszych na terenie gminy tego typu 
obiektem jest kapliczka św. Jana w Solarni wzniesiona 
w tradycjach klasycystycznych. Położona w centrum 
wsi, wolnostojąca, szczytowa. Założona na planie 
prostokąta, jednokondygnacyjna, kryta dachem 
dwuspadowym. W trójkątnym szczycie data 1741.       
W kalenicy dachu wsparta na slupach dzwonnica kryta 
daszkiem namiotowym. W przyziemiu elewacji 
frontowej zamknięty łukiem pełnym otwór wejściowy. 
We wnętrzu figura św. Jana Nepomucena. 

Bierawa – Kapliczka św. Floriana. 
 

Podobny typ, lecz nieco uboższą formę 
architektoniczną prezentuje kapliczka św. Floriana 
wzniesiona w 1818 r. przy murze ogrodzeniowym 
zagrody wiejskiej przy ul Juliusza Jacka 8 w Bierawie. 

Założona na planie prostokąta, jednokondygnacyjna, 
bezstylowa, z jednoprzestrzennym wnętrzem 
przekrytym sklepieniem żaglastym.  

 

 
 

  
Grabówka – kapliczka –dzwonnica. 
 
Zbudowana w 3 ćw. XIX w. Szczytowa, 
murowana, otynkowana, na planie prostokąta, 
kryta dachem dwuspadowym z wysoką, słupową 
dzwonnicą usytuowaną w kalenicy dachu.  
 

Ortowice – kapliczka Matki Boskiej 
 
Zbudowana w 1926 r. Odnowiona współcześnie. 
Murowana, otynkowana, założona na planie 
kwadratu, kryta dachem dwuspadowym. 
Poszycie blachą, w kalenicy kwadratowa 
sygnaturka. 

 
Na terenie gminy znajduje się także kaplice pełniące funkcję kościołów. Znajdują się one                    
w miejscowości Goszyce i Brzeźce. Murowane, otynkowane, na planie prostokąta z dobudówkami.   
Elewacje wieńczą trójkątne szczyty. Dachy dwuspadowe, nad dobudówkami nieco niższe.  
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Goszyce - Kaplica pw. Najświę tszego Serca 
Pana Jezusa zbudowana w 1932 r. współcześnie 
rozbudowana o wieżę dostawiona do elewacji 
bocznej. 

Brzeźce - kaplica św. Jadwigi, zbudowana       
w 1786 r. Murowana, otynkowana, założona na 
planie prostokąta w wysokim dachem krytym 
dachówką, z kwadratową wieżą pośrodku fasady 
zwieńczoną dachem ostrosłupowym. 

 
 
Na terenie gminy występują też kaplice cmentarne, obok zbudowanej w konstrukcji szachulcowej 
kaplicy cmentarnej przy kościele św. Anny w Dziergowicach istnieje kaplica na cmentarzu 
parafialnym w Starym Koźlu, zbudowana z czerwonej cegły ceramicznej, nietynkowana w stylu 
nawiązującym do neogotyku. 
 

 
    Kaplica cmentarna w Starym Koźlu. 
 
 

• Cmentarze 
 
Na terenie gminy występują 2 zabytkowe cmentarze wpisane do rejestru zabytków.  
 
l.p. miejscowość Adres cmentarz Data założenia Przynależność 

wyznaniowa 
Nr rejestru 

1. Dziergowice ul. Kościelna 15 1815 r. Rzym.-Kat. 251/90 
2 Stare Koźle ul. Szkolna 7 1856 r. Rzym.-Kat. 259/90 

 
 

• Budownictwo wiejskie 
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W krajobrazie wiejskim dominuje budownictwo murowane, otynkowane lub z cegły 
nietynkowanej z dekoracja architektoniczną wykonaną w tynku lub cegle skupioną w obrębie otworów 
okiennych oraz w formie gzymsów.  

 

            
Stara Kuźnia, dom ul. Wieczorka 9                 Brzeźce, dom ul. Gliwicka 22 

 
Zabudowę poszczególnych wsi tworzą w przeważającej mierze zabudowania gospodarstw 

rolnych – zagrody usytuowane po obu stronach drogi. Parcele najczęściej mają plan prostokąta,           
o układzie prostopadłym do osi ulicy. W obrębie działek, od frontu znajduje się budynek mieszkalny, 
równie często w układzie szczytowym jak i kalenicowym. Budynki mieszkalne posiadają zazwyczaj 
jedną kondygnację, niekiedy w dachu występują lukarny. Kryte są wysokimi dachami dwuspadowymi, 
poszycie dachówką ceramiczną, przeważnie karpiówką układaną podwójnie w koronkę. Budynki 
mieszkalne łączą się zwykle z zabudowaniami gospodarczymi. W 1 ćw. XIX w. wykształcił się typ 
budynku wiejskiego, mocno wydłużonego, ustawionego szczytem do drogi, łączącego w sobie funkcję 
mieszkalną od frontu i gospodarczą w głębi parceli. Ten typ zabudowy był powszechny przez cały 
XIX w. aż do pocz. XX w. Najstarsze tego typu realizacje charakteryzują się stosunkowo niskimi 
ścianami i wysokim dachem. Później proporcje te ulegały zmianom. Pojawiały się użytkowe poddasza 
lub drugie kondygnacje. Rozwiązania te są szeroko stosowane w zabudowie wiejskiej gminy. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lubieszów, dom z częścią gospodarczą, ul. 
Bierawska 17 

 
Występują także wolnostojące budynki mieszkalne bez towarzyszącej mu zabudowy 

gospodarczej. Są to przeważnie niewielkie, jednokondygnacyjne budynki usytuowane szczytowo lub 
kalenicowo  bez dekoracji architektonicznej.  

Nieco odmiennie przedstawia się ukształtowanie przestrzenne i charakter  zabudowy wsi 
Bierawa o wyraźnych cechach urbanistycznych i architektonicznych nawiązujących do rozwiązań 
miejskich. Wieś o układzie wielodrożnicowym i nieregularnym układzie ulic znacznie się rozrosła     
w związku z rozwojem przemysłu na przestrzeni XIX i XX w. Centrum Bierawy nabrało w pewnym 
sensie cech małomiasteczkowych. Wokół głównych ulic zaczęła powstawać zabudowa o cechach 
kamienic, w parterze mieściły się lokale usługowe, w drugiej kondygnacji mieszkania. Budynki 
wznoszono w zwartym układzie kalenicowym, przeważnie jako obiekty dwukondygnacyjne, kryte 
niskim dachem dwuspadowym lub dachem mansardowym nawiązujące bryłą i wystrojem 
architektonicznym do kamienic czynszowych. Elewacje z regularnym rytmem prostokątnych otworów 
okiennych artykułowały profilowane gzymsy międzykondygnacyjne, wokół okien występowały 
obramienia z naczółkami. 
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Bierawa – centrum. 

Istnieją się też budynki o przysadzistej bryle osadzonej w XVIII w. sposobie kształtowania 
formy architektonicznej. Są to obiekty murowane, otynkowane, jednokondygnacyjne, kryte wysokimi 
dachami dwuspadowymi z naczółkami.  

Tego typu rozwiązania zachowane są nielicznie i jako budynki o wartościach regionalnych 
wymagają ochrony.  

 

   
Plebania w Starym Koźlu   Kotlarnia, budynek poczty 

 
Na terenie gminy znajduje się też liczna grupa obiektów wzniesionych w tzw. stylu ceglanym, 

z elewacjami z uwidocznionym wątkiem muru i dekoracją z cegieł i kształtek ceramicznych lub          
w tynku. Obiekty te pochodzą zazwyczaj z końca XIX w. i pierwszych dekad XX w. najbardziej 
okazałymi są budynki publiczne, m.in. szkoły (w Starym Koźlu, Brzeźcach, Goszycach, Lubieszowie) 
plebania w Dziergowicach, zajazd w Brzeźcach, garbarnia w Dziergowicach czy okazały zespół 
dostrzegalni pożarowej w Starej Kuźni. W stylu ceglanym wzniesiono także zabudowę osiedla przy ul. 
Nowej w Brzeźcach 

Budynkami które rzutują na sylwetę wsi są również szkoły, karczmy, gospody. W centrum 
Bierawy zlokalizowano gmach szkoły (obecnie przebudowany z utratą zewnętrznych cech 
zabytkowych), w Starym Koźlu szkoła murowana z czerwonej cegły (nietynkowana) znajduje się 
nieopodal kościoła i cmentarza. Okazałe budynki szkół znajdują się w Kotlarni i Starej Kuźni. Nieco 
mniejsze kubaturowo budynki szkolne, aczkolwiek wyróżniające się z typowej zabudowy wiejskiej 
oryginalną architekturą, znajdują się w Solarni, Brzeźcach, Goszycach, Lubieszowie i Grabówce.  

Bardziej okazały charakter mają również domy ludowe, gospody, karczmy i zajazdy. Wpisane 
trwale w krajobraz wsi, pełnią niezmiennie swoją pierwotną funkcję świadcząc o tradycji miejsca           
i lokalnym kolorycie. Zabytkowe budynki tego typu znajdują się w Brzeźcach  - Zajazd, Dom Ludowy 
przy ul. Gliwickiej 41 oraz w Dziergowicach przy ul. Dworcowej nr 11 i w Starym Koźlu - dawna 
Gospoda przy ul. Wolności 57. Budynki te zachowały charakterystyczne cechy lokalnego 
budownictwa wiejskiego z końca XIX wieku z dużymi, zamkniętymi łukiem pełnym otworami 
okiennymi. Niestety dawna karczma w Bierawie (obecnie Dom Kultury) została całkowicie 
przebudowana z zatarciem cech stylowych. 
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 Stare Koźle, dawna gospoda, ul. Wolności 57 Stare Koźle, Szkoła, ul. Szkolna 5 
 
 
Budownictwo przemysłowe 

Na obszarze gminy Bierawa zachowały się relikty zabudowy przemysłowej świadczące          
o XVIII i XIX wiecznej tradycji technicznej tych ziem. W Kotlarni zachowały się pozostałości 
założenia urbanistycznego osady hutniczej, której rozkwit związany był z XVIII w. rozwojem 
przemysłu hutniczego. Era XIX-wiecznego postępu technicznego i industrializacji dotarła do Bierawy 
dając impuls do ożywienia gospodarczo. Zbudowano dworzec obsługujący otwartą w 1846 r. linię 
kolejową Kędzierzyn-Koźle - Racibórz. Wieś w związku z rozwojem przemysłu na przestrzeni XIX    
i XX w. znacznie się rozrosła, przybierając cech małomiasteczkowych. Pod koniec XIX wieku na 
terenie miasta powstał młyn przy ul Powstańców Śl. Nr 3. 
 Podobnie rozwijały się Dziergowice, również tu powstał dworzec kolejowy a na pocz. XX 
wieku zbudowano potężną garbarnię przy ul. Powstańców Śl. 12.  
 
 

              
 Bierawa, Młyn, ul. Powstańców Śl. 3  Dziergowice, Garbarnia, ul. Powstańców Śl. 12 
 

              
 Dziergowice, dworzec kolejowy.   Bierawa, dworzec kolejowy. 
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5.2.4. Zabytki ruchome na terenie gminy Bierawa  
 

Na terenie gminy Bierawa występują zabytki ruchome, pochodzące z różnych epok stylowych. Są to 
różnego rodzaju dzieła sztuki, reprezentujące snycerkę, rzeźbę kamienną, malarstwo, rzemiosło 
artystyczne. Zabytki ruchome skupione są w kościołach oraz wnętrzach kapliczek przydrożnych. 
Największy procent substancji zabytkowej stanowi barokowy wystrój wnętrz kościelnych.  

Osobną grupę stanowią zabytki ruchome osadzone w otwartej przestrzeni, będące elementami 
krajobrazu kulturowego, takie jak niekubaturowe kapliczki, krzyże i figury przydrożne. W wystroju 
rzeźbiarskim kapliczek przydrożnych oraz wolnostojących pomnikach kamiennych dominuje 
przedstawienie św. Jana Nepomucena, kanonika praskiego (ur. ok. 1348), którego kult jako patrona 
dobrej sławy, chroniącego od nieszczęść, mających związek z wodą, został rozpowszechniony przez 
Jezuitów od końca XVII wieku dla potrzeb kontrreformacji. Na przestrzeni wieków XVIII i XIX        
w Czechach i wielu innych krajach europejskich powstała niezliczona ilość rzeźbiarskich wizerunków 
tego świętego. Na terenie gminy Bierawa występują w większości drewniane, pochodzące z XVIII 
wieku rzeźby św. Jana Nepomucena o ludowym charakterze opracowania zdobiące kapliczki m.in.    
w miejscowościach Brzeźce, Dziergowice, Lubieszów, Solarnia. Występują one we wnętrzach lub 
wnękach elewacji zewnętrznych kapliczek i posiadają znaczną wartość artystyczną i zabytkową. 

 
Ponadto znaczniejsze wyposażenie zabytkowe jest skupione w dwóch obiektach sakralnych – 

kościół w Bierawie i w Starym Koźlu.  

 

  
Lubieszów- św. |Jan Nepomucen Bierawa– kamienna figura św. Jana Nepomucena 

 

Ze wspomnianych wyżej zabytków kamienny, rzeźbiarski wizerunek tego świętego znalazł swoją 
realizację przy kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Bierawie. Barokowa figura Św. Jana 
Nepomucena z 1 połowy XVIII wieku została  posadowiona na cokole z bogatą dekoracją rzeźbiarską. 
Wyżej wymieniony kościół parafialny w Bierawie, jako jedyny na terenie województwa opolskiego 
obiekt sakralny posiada renesansową dekorację sgraffitową z ok. 1614 roku, zdobiącą elewacje 
zewnętrzne wieży i wieżyczki schodowej.  

Z okresu renesansu pochodzi umieszczony w tym kościele zespół płyt nagrobnych, w tym 
reprezentatywna dla tego typu zabytków płyta nagrobna Piotra Dluhomila (zm. 1593)                           
z płaskorzeźbioną postacią rycerza i czterema tarczami herbowymi w narożach oraz ambona.  
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Cylindryczna wieżyczka z dekoracją sgraffitową 
(po 1614 r.) w formie rustyki złożona z 
motywów pryzmatycznych wzbogaconych 
stylizowaną wicią. 

Płyta nagrobna dziecka z 1649 . przedstawiająca 
zm. Johanenesa Reisvitz. 

 

W innym kościele parafialnym p.w. Św. Jana Nepomucena w Starym Koźlu znajduje się przykład 
neobarokowej snycerki z ok. połowy XIX wieku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ołtarz główny w kościele parafialnym pw. św. Jana 
Nepomucena w Starym Koźlu, gm. Bierawa.  

 

Zabytki ruchome z omawianej gminy w mniejszym lub w większym stopniu wymagają 
przeprowadzenia przy nich prac konserwatorskich. 

 

Z terenu gminy Bierawa Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu wprowadził do ewidencji 
zabytków województwa opolskiego w formie kart zabytku ruchomego 69 obiekty. Ewidencja ta nie 
wyczerpuje wszystkich zasobów zabytkowych gminy Bierawa i wymaga uzupełnienia głównie          
w zakresie zabytków typu kapliczki niekubaturowe, figury świętych w kapliczkach kubaturowych       
i krzyże przydrożne. Z wymienionej liczby zabytków, figurujących w zasobach ewidencji zabytków 
województwa opolskiego, wpisem do rejestru zostało dotychczas objętych 33 obiekty. Procedura 
wpisu zabytków ruchomych, kwalifikujących się do objęcia ochroną prawną w formie wpisu do 
rejestru, ze względu na posiadane przez nie wartości artystyczne oraz historyczne, odbywa się zgodnie 
z przepisami art. 10  Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
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(Dz.U. Nr 162 z 2003 r., poz. 1568, z późn. zm.), na podstawie których powyższy wpis może nastąpić 
na wniosek właściciela, a w przypadku uzasadnionej obawy zniszczenia lub uszkodzenia zabytku 
Wojewódzki Konserwator Zabytków może wydać decyzję o wpisie zabytku do rejestru z urzędu.  

GŁÓWNE ZADANIA PROGRAMU OCHRONY ZABYTKÓW DLA GMINY BIERAWA             
W ZAKRESIE ZABYTKÓW RUCHOMYCH: 

 
1. Ze względu na niewielką ilość obiektów ruchomych, ujętych w ewidencji zabytków 

województwa opolskiego, wskazanie ich właścicielom możliwości zawnioskowania do 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu o założenie dla nich kart 
ewidencyjnych.  

2. Wspieranie działań właścicieli w zakresie finansowania konserwacji zabytków ruchomych. 
 
 
 

ZESTAWIENIE ILOŚCI ZABYTKÓW RUCHOMYCH UJĘTYCH W EWIDENCJI  

 

                    69 

 

Z wymienionej liczby 69 zabytków figurujących w ewidencji, wpisem do rejestru zostały objęte 33 
obiekty Zgodnie z poniższym zestawieniem do rejestru na wniosek strony lub z urzędu zostały 
wpisane następujące zabytki:  

1. Bierawa, zespół zabytkowego wyposażenie z kościoła parafialnego pw. Św. Trójcy wraz           
z figurą Św. Jana Nepomucena przy w/w kościele - Ks.B.Op.t.III 630/1-21/75 z dnia 13.05.1975 

2. Stare Koźle, zespół zabytkowego wyposażenie kościoła parafialnego pw. Św. Jana Nepomucena 
- Ks.B.t.III-628/75 z dnia 25.01.1975 

3. Stare Koźle, rzeźba Matka Boska – Bolesna na elewacji frontowej kościoła parafialnego p.w. 
Św. Jana Nepomucena - Ks.B.t.II-160/09 z dnia 03.06.2009 

Lp 
Miejscowość 

 
Obiekt 

Ilość zabytków  
ruchomych 

ujętych           
w ewidencji 

  1. Bierawa Wyposażenie kościoła parafialnego pw. Św. Trójcy  27 
  2. Bierawa Rzeźba – Św. Jan Nepomucen przy kościele 

parafialnym p.w. Św. Trójcy 
1 

..4. Dziergowice 
 

Wyposażenie kościoła parafialnego pw. św. Anny 25 

  5. Dziergowice 
  

Rzeźba św. Jana z kapliczki przy skrzyżowaniu ulic: 
Odrzańskiej z Kozielską j (w pobliżu domu ul. 
Odrzańska 1 

1 

  6. Dziergowice Rzeźba św. Jana Nepomucena z kaplicy – kostnicy na 
cmentarzu  

1 

  7. Goszyce Obraz św. Marii Magdaleny z kapliczki (skradziony w 
1992 r.) 

1 

 Lubieszów Rzeźba św. Jana Nepomucena z kapliczki drewnianej 
przy skrzyżowaniu ul. Bierawskiej i Odrzańskiej  

1 

  8. Stare koźle Wyposażenia kościoła parafialnego pw. Św. Jana 
Nepomucena  

12 
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Na terenie gminy występują też zabytkowe kapliczki słupowe wolno stojące, kapliczki przydomowe    
i krzyże przydrożne. 
Kapliczki słupowe to: kapliczka św. Urbana w Bierawie, kapliczka w Lubieszowie, w Dziergowicach  
i przydomowe np. w Dziergowicach przy ul. Odrzańskiej. 
 

  

Bierawa kapliczka św. Urbana (XVIII/XIX w.) 

Wolno stojąca, szczytowa, słupowa. Murowana, 
otynkowana gładko. Założona na planie kwadratu, w 
trzech bokach otwarta półkolistymi arkadami. Ściany 
artykułowane profilowanym gzymsem, trójkątny 
szczyt obwiedziony opaską. 

Kapliczka w Lubieszowie przy domu ul. 
Bierawska 52 

 
• Krzyże przydrożne 

 
Krzyże przydrożne to pomniki kultury sakralnej i częsty element krajobrazu wiejskiego 

gminy. Stawiano je w miejscach istotnych dla społeczności wiejskiej jako wyraz pobożności jej 
mieszkańców. Najczęściej spotykamy je w pobliżu kościoła, przy skrzyżowaniu dróg, na krańcach 
zabudowań wiejskich, w pobliżu pól. Stawiano je także dla upamiętnienia nagłej śmierci, często miały 
charakter pokutny. Wokół krzyży sadzono drzewa.. Na krzyżach przydrożnych są wyryte, wyciosane 
lub namalowane farbą napisy w języku polskim i niemieckim. Są to cytaty z Ewangelii, słowa Ojców  
i Doktorów Kościoła, modlitw i pobożnych życzeń fundatorów. 

 

       
Brzeźce – krzyż przy kaplicy  Bierawa – krzyż przy kościele parafialnym 



 PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY BIERAWA 

 

 

Strona 51 

5.2.5. Zabytki archeologiczne 
 

Teren gminy Bierawa został w całości przebadany metodą Archeologicznego Zdjęcia Polski. 
W trakcie wieloletniej akcji badawczej uzyskano informacje o 70 stanowiskach archeologicznych 
położonych na terenie gminy – 5 zostało wpisanych do rejestru zabytków województwa opolskiego są 
to:  

1. Dziergowice – nr re j. zab. – A-922/91 – stanowisko nr 3 - ślad osadnictwa neolitycznego     
i osada ludności kultury przeworskiej 

2. Grabówka -nr re j. zab. - A-164/68 - stanowisko nr 8  - obozowisko z epoki kamiennej 
zlokalizowane na terasie rzeki Bierawka, na północ od wschodniego krańca wsi.  

3. Grabówka – nr re j. zab. - A-193/68 – stanowisko nr 9 - obozowisko z epoki kamiennej 
zlokalizowane na terasie rzeki Bierawka, po wsch. stronie drogi ze wsi do mostu  

4. Grabówka – nr re j. zab. - A-194/68 – stanowisko nr 10 - ślad osadnictwa z okresu 
średniowiecznego o nieustalonej lokalizacji. 

5. Stare Koźle  - nr rej. zab. - A-326/71 - stanowisko nr 1 - punkt osadniczy z epoki kamienia, 
punkt osadniczy z okresu wczesnego średniowiecza, grodzisko z okresu średniowiecza          
w lokalizacji według mapy archiwalnej. 
 

 
AZP obejmuje stanowiska o ustalonej lokalizacji jak i te, których dokładna lokalizacja nie jest 

obecnie znana, a wiadomości o nich pochodzą ze źródeł archiwalnych. Niemniej jednak są one 
uwzględniane gdyż istnieje duże prawdopodobieństwo natrafienia na nowe, dotąd nie znane znaleziska 
podczas prac ziemnych prowadzonych przy inwestycjach budowlanych. Zasób stanowisk 
archeologicznych jest zbiorem otwartym. 

Wszystkie stanowiska archeologiczne objęte są ochroną konserwatorską i  należy je 
bezwzględnie chronić przed zniszczeniem. Wszelkie prace ziemne w ich obrębie ( strefa W ) lub 
bezpośrednim otoczeniu (strefa OW) wymagają pozwolenia Opolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.  

 
Zabytek archeologiczny (w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 3) 

to „zabytek nieruchomy będący powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji 
i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów 
bądź ich śladów lub zabytek ruchomy, będący tym wytworem”. Ta szeroka definicja określa 
jednocześnie potencjalnie duży zasób zabytków archeologicznych, na które składają się zarówno tzw. 
stanowiska archeologiczne (obiekty i warstwy zlokalizowane w terenie), jak i ruchome zabytki 
(przedmioty) z nich pochodzące. Zabytki archeologiczne są częścią dziedzictwa kulturowego. 
Europejska konwencja o ochronie archeologicznego dziedzictwa kulturowego uznaje je za źródło 
„zbiorowej pamięci europejskiej i instrument dla badań historycznych i naukowych”. Tym samym 
mamy wskazane dwa wymiary jego ochrony – poznawczy (naukowy) i zachowawczy. Tendencje te od 
dawna ścierają się zarówno w teorii, jak i praktyce ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego. Są to jednocześnie dwa podstawowe kierunki w konserwatorstwie określające 
odpowiednio: 

I – badania wykopaliskowe, dokumentacyjne i inne, prowadzące do poznania poszczególnych 
stanowisk, zabytków czy problemów związanych z szeroko rozumianą przeszłością, w tym zwłaszcza 
w sytuacjach zagrożenia zniszczeniem lub uszkodzeniem substancji zabytkowej (nawarstwień, 
obiektów, materiałów i ich kontekstów), 

II – działania zmierzające do zachowania dla przyszłych pokoleń jak największej części 
archeologicznego dziedzictwa kulturowego w niezmienionej formie (także nienaruszonego                   
i nieprzekształconego w wyniku badań).  

 

W zakres ochrony zabytków archeologicznych wchodzą także zagadnienia związane                        
z przechowywaniem i udostępnianiem materiałów ruchomych, gromadzonych jako efekt badań 
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terenowych. Specyfika źródeł archeologicznych, wynikająca z ich masowości (w trakcie badań 
odkrywane są bardzo liczne zespoły ceramiki, krzemieni, kafli itp.) i różnorodności oraz 
permanentnego powiększania zasobów po każdym sezonie wykopaliskowym, stawia przed 
archeologami specjalne zadania.  

We współczesnym konserwatorstwie przyjmuje się politykę tzw. zintegrowanej ochrony 
dziedzictwa kulturowego, a więc równoprawnego, wieloelementowego systemu, w skład którego 
wchodzą również stanowiska i zabytki archeologiczne. Naczelną zasadą w konserwatorstwie 
archeologicznym jest zachowanie w możliwie niezmienionej formie jak największej liczby stanowisk. 
Archeologia jest uważana za jedną z dyscyplin (elementów składowych) ochrony zabytków.  

Wynika z tego, iż w działaniach konserwatorskich w zakresie archeologii powinniśmy wymieniać 
także: 

• dążenie do maksymalnej (całościowej) bazy danych o zasobach archeologicznych, 
• rejestrowanie wszelkich potencjalnych miejsc odkryć zabytków archeologicznych, 
• dokumentowanie ginącego dziedzictwa przez zagrożenia współczesnej cywilizacji (np. przez 

inwestycje czy niesprzyjające warunki naturalne), 
• poznawanie archeologicznej przeszłości. 

 

Ustawodawca kładzie wielki nacisk na wielostronną ochronę i opiekę nad zabytkami. Oznacza to, iż 
zadania z tego zakresu są nie tylko obowiązkiem wyspecjalizowanych służb konserwatorskich czy 
nawet poszczególnych środowisk (np. archeologów), ale także powinny być podejmowane przez inne 
organy administracji państwowej, a przede wszystkim samorządowej. Niejednokrotnie odwołuje się 
też do poczucia obywatelskiego obowiązku (np. w sytuacji przypadkowych odkryć archeologicznych). 
Wynika z tego kolejne ważne zadanie, jakim jest uświadomienie społeczeństwu wartości zabytków 
archeologicznych i wynikającej z tego konieczności ich ochrony. Popularyzacja odkryć 
archeologicznych, a przez to zwracanie uwagi na ich unikatowy charakter i potrzebę zapewnienia 
stosownej ochrony jest bardzo ważne dla całego środowiska archeologów, w tym także służb 
konserwatorskich. 

W granicach administracyjnych gminy Bierawa znajduje się 70 stanowisk archeologicznych, 
będących w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu. 

Pierwsze wzmianki o odkrytych zabytkach archeologicznych pochodzą z XIX wieku i dotyczą 
zwykle znalezisk przypadkowych uzyskanych np. podczas prac polowych. znane są również odkrycia 
miejscowych pasjonatów, zwykle nauczycieli historii pochodzące z okresu międzywojennego. Po II 
wojnie światowej, w wyniku systematycznych badań powierzchniowych prowadzonych m.in. metodą 
AZP, która objęła cały teren powiatu, potwierdzono istnienie wielu stanowisk archiwalnych oraz 
odkryto znaczną ilość nowych, dotąd nieznanych stanowisk.  

W trakcie zarówno badań powierzchniowych jak i wykopaliskowych na stanowiskach odkrywano 
m.in. narzędzia krzemienne, krzemienne groty strzał, rdzenie, odłupki, wióry, toporki kamienne lub 
ich fragmenty, fragmenty ceramiki, fragmenty kości, polepę, wyroby brązowe, monety itp.  

 

Teren gminy jest stosunkowo słabo reprezentowany przez zabytki z epoki prehistorycznej z uwagi 
na ukształtowanie terenu i duże zalesienie tego obszaru nie sprzyjające zasiedleniu przez człowieka. 
Niewiele jest znalezisk pochodzących z najstarszego okresu epoki kamienia – paleolitu i ze środkowej 
epoki kamienia – mezolitu (stanowiska nr 1, 2, 17 w Bierawie i 1,9 w Grabówce). Z czasów neolitu – 
młodszej epoki kamienia znajduję się znaleziska w Brzeźcach, Dziergowicach, Grabówce, 
Lubieszowie, Starej Kuźni i Starym Koźlu. Z okresu brązu i początków używania żelaza (okres 
halsztacki) pochodzą znaleziska w Goszycach i Grabówce. Z okresu kultury lateńskiej (od 400 p.n.e. 
do początku naszej ery) pochodzi osada w Bierawie oraz znaleziska w Grabówce i Lubieszowie.       
W okresie wpływów rzymskich (IV-V w. n.e.) funkcjonowały osady w Bierawie, Brzeźcach                
i Dziergowicach. Z okresu wczesnośredniowiecznego pochodzi grodzisko w Bierawie usytuowane ok. 
200 m. na SE od kościoła parafialnego. 
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5.3. ZABYTKI OBJ ĘTE PRAWNYMI FORMAMI OCHRONY 

 

WYKAZ ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJ. 
OPOLSKIEGO. 

 

l.p. Miejscowość Obiekt Adres Numer rejestru 

1. Bierawa Kościół parafialny p.w. św. 
Trójcy 

ul. Kościelna 4 
 

111/54 z dn. 12.07.1954 r. 

2. Bierawa Mogiła Powstańców Śląskich 
na cmentarzu parafialnym 

ul. Powstańców 
Śląskich 

150/87 z dn. 01.06.1987 r. 

3. Dziergowice Cmentarz parafialny ul. Kościelna 15 251/90 z dn. 27.06.1974 r 

4. Dziergowice Kaplica cmentarna ul. Kościelna 15 822/64 z dn. 18.04.1964 r. 

5. Dziergowice Mogiła powstańców śląskich ul.  277/90 z dn. 31.10.1990 r. 

6. Goszyce Kaplica pw. św. Magdaleny w lesie,  
dz. nr 12/8 
N 50o15’34,86”, 
E 18o24’57,29’’ 

176/2011  
z dn.17.11.2011 r. 

7. Kotlarnia Kościół poewangelicki, ob. 
pw. Maksymiliana Kolbe 

ul. Gliwicka 727/64 z dn. 14.03 1964 r. 

8. Stara Kuźnia Leśniczówka ul.Brzozowa 24 2115/85 z dn. 18.10.1985 r. 

9. Stare Koźle Kościół parafialny pw. św. 
Jana Nepomucena 

ul. Szkolna 7 1205/66 z dn. 14.03.1966 r. 

10. Stare  Koźle Cmentarz parafialny ul. Szkolna 7 259/90 z dn. 27.06.1990 r. 

 
 
 
WYKAZ ZABYTKÓW RUCHOMYCH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW. 
 
 

 REJESTR  ZABYTKÓW  RUCHOMYCH 

 Miejscowość obiekt adres Nr wpisu Data wpisu 

1. Bierawa wyposażenie z kościoła 
parafialnego p.w. Św. Trójcy 
wraz z figurą Św. Jana 
Nepomucena przy w/w kościele. 

ul. Kościelna 4 Ks.B.Op.t.III 
630/1-21/75 

13.05.1975 

2. Stare Koźle wyposażenie kościoła 
parafialnego p.w. Św. Jana 
Nepomucena 

ul. Szkolna 7 Ks.B.t.III-
628/75 
 

25.01.1975  

3. Stare Koźle rzeźba Matka Boska – Bolesna 
na elewacji frontowej kościoła 
parafialnego p.w. Św. Jana 
Nepomucena 

ul. Szkolna 7 Ks.B.t.II-
160/09 

03.06.2009 
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WYKAZ ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW. 
 
 
l.p. Miejscowość Nr 

sta
n 

Typ stanowiska Chronologia Lokalizacja Nr 
rejestru 

1 Dziergowice 3 ślad osadnictwa 
osada 

neolit  
okres. rzymski 

Dz. nr 506/1 
Dz. nr 540/1 

 A-922/91 

2 Grabówka 8 obozowisko epoka kamienia lokalizacja 
wg mapy 
archiwalnej 

 A-164/68 

3 Grabówka 9 obozowisko mezolit  lokalizacja 
wg mapy 
archiwalnej 

A-193/68 

4 Grabówka 10 ślad osadnictwa średniowiecze lokalizacja 
wg mapy 
archiwalnej 

A-194/68 

5 Stare Koźle 1 punkt osadniczy 
punkt osadniczy 
grodzisko 

epoka kamienia 
wczesne średniowiecze 
średniowiecze 

lokalizacja 
wg mapy 
archiwalnej 

A-326/71 

Na wszelkie prace prowadzone w obiektach i na obszarach wpisanych do rejestru zabytków należy 
uzyskać pozwolenie konserwatorskie. 

 

5.4. ZABYTKI W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW 

 
Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków ustawodawca powierzył władzom samorządowym na 

terenie właściwym od miejsca położenia zabytku. 

Zabytki nieruchome. 

 
Zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

ewidencja zabytków i opiece nad zabytkami obowiązek prowadzenia gminnej ewidencji zabytków 
nieruchomych spoczywa na wójcie (burmistrzu, prezydencie) gminy.  

Gminna ewidencja ma formę zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy, 
objętych równocześnie wojewódzką ewidencją zabytków prowadzoną przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Gminna ewidencja nie jest dokumentem zamkniętym; winna być 
uzupełniana, aktualizowana i weryfikowana. Ewidencją zostały objęte zespoły i obiekty o istotnych 
lokalnych walorach historycznych, kulturowych i krajobrazowych.  

Zgodnie z art. 21 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami gminna ewidencja 
zabytków jest podstawą do sporządzania programów opieki. 

 
Aktualna, gminna ewidencja zabytków obejmuje 90 zabytków nieruchomych i przechowywana jest 

w Urzędzie Gminy w Bierawie. Karty adresowe zostały utworzone w 2006 roku i poddane weryfikacji 
w 2012 r. pod kątem określenia stanu zachowania zasobu. 
 
O włączeniu zabytku do gminnej ewidencji zabytków decydował: 

• Czas powstania obiektu  
• Stopień zachowania walorów zabytkowych 
• Funkcja obiektu i wpływ jego formy na ogólny charakter zabudowy miejscowości 
• Wartość historyczna i artystyczna. 
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Z dotychczasowej ewidencji zabytków, która została zweryfikowana w 2012 r. zostało wykreślonych 
9 obiektów z powodu wyburzenia lub utraty wartości zabytkowej. 
 
Wykaz obiektów wykreślonych z dotychczasowej ewidencji. 
Lp.  Miejscowość Obiekt adres Przyczyna –  
1. Bierawa dom ul. Ks. Ottona 

Steiera 2 
Nie istnieje 

2. Bierawa dom ul. Ks. Ottona 
Steiera 24 

Przebudowany z zatarciem cech stylowych 

3. Bierawa Plebania ul. Kościelna 4 Częściowo rozebrany 
4. Dziergowice dom ul. Raciborska 7 Przebudowany z zatarciem cech stylowych 
5. Lubieszów dom ul. Bierawska 62 Przebudowany z zatarciem cech stylowych 
6. Solarnia dom ul. Raciborska 38 Nie istnieje 
7. Solarnia dom ul. Raciborska 48 Przebudowany z zatarciem cech stylowych 
8. Solarnia dom ul. Raciborska 52 Przebudowany z zatarciem cech stylowych 
9. Solarnia dom ul. Raciborska 59 Nie istnieje 

 
W wyniku przeprowadzonej aktualizacji zasobów zabytkowych gminy wprowadzono do 

ewidencji n/w obiekty: 
1. Goszyce, Kaplica św. Marii Magdaleny – nr rejestru zabytków 117/2011 
2. Solarnia, dom przy ul. Raciborskiej 33 

oraz znajdujące się w wykazie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków układy ruralistyczne wsi:  
1 Bierawa 
3. Dziergowice 
4. Lubieszów. 

 
Zabytki znajdujące się w ewidencji zabytków gminy to obiekty kształtujące wiejski krajobraz 

kulturowy. Głównie są to budynki mieszkalne - murowane, zlokalizowane wzdłuż głównych ulic 
zabudowy wiejskiej. W ewidencji znajdują się  także obiekty sakralne (kościoły, kaplice, kapliczki) 
oraz budynki użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola). 
 

Obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków a posiadające szczególnie cenne 
wartości historyczne, artystyczne i naukowe mogą zostać objęte ścisłą ochroną konserwatorską 
poprzez wpis do rejestru zabytków. 

Prace budowlane prowadzone w obiektach figurujących w ewidencji zabytków, na które 
należy uzyskać pozwolenie na budowę wymagają zgodnie z art. 39 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Budowlane 
uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zabytki ujęte w ewidencji podlegają ochronie 
w zakresie: 

• ograniczenia zmiany gabarytów i wykonywania rozbudowy i nadbudowy, 
• zakazu ocieplania po stronie zewnętrznej budynków z elewacjami z bogatą dekoracją 

architektoniczną o cechach regionalnych (posiadających wystrój sztukatorski, boniowanie, 
gzymsy i opaski, herby, napisy i inne formy detalu architektonicznego) lub z cegły licowej, 

• zakaz zamurowywania okien i wymiany stolarki okiennej na nową o innych wymiarach i bez 
nawiązania do dotychczasowych podziałów okien, 

• zakaz zamurowywania drzwi wejściowych i wymiany stolarki drzwi na nowe bez nawiązania 
do formy tradycyjnej 

• zakaz tynkowania i malowania części elewacji budynku w sposób wyróżniający ją z całości 
budynku, 

• ograniczenie likwidacji wystroju, wybijania otworów bez nawiązania do kompozycji 
budynku i mocowania reklam zasłaniających wystrój, 

 
Od właścicieli i użytkowników obiektów zabytkowych wymagana jest dbałość o właściwy stan 

estetyczny zabytku oraz jego otoczenia w tym: kompletności elewacji, połaci dachowych, stolarki 
okiennej i drzwiowej, ogrodzenia, zieleni, zabudowy gospodarczej i małej architektury. 
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5.5. Zabytki o najważniejszym znaczeniu dla gminy - charakterystyka oraz ocena stanu 
zachowania środowiska kulturowego. 

 

Scharakteryzowany w pkt. 6.1 i 6.2 krajobraz kulturowy i stan zasobów zabytkowych gminy 
ma na celu określenie, co przede wszystkim należy chronić i czym należy się opiekować, a tym 
samym ma pomóc we właściwym rozłożeniu najważniejszych akcentów w programie opieki nad 
zabytkami.  

Dziedzictwo kulturowe gminy posiada jednolity charakter zdeterminowany wiejskim typem 
tworzących ją jednostek administracyjnych: 12 wsi sołeckich. W zdecydowanej większości tworzy go 
zabudowa mieszkalna małych gospodarstw rolnych, bez zagrodowej zabudowy gospodarczej. 
Pojedynczym budynkom mieszkalnym towarzyszą niewielkie budynki gospodarcze, brak dużych 
stodół, obór, spichlerzy zwykle towarzyszących dużym gospodarstwom rolnym. Wynika to z rolno-
przemysłowego charakteru gminy ukształtowanego w XVIII i XIX wieku w procesie industrializacji 
tych terenów. Pomimo wiejskiego charakteru gminy brak architektury rezydencjonalnej – wiejskich 
siedzib ziemiańskich – dworów, pałaców i budownictwa mu towarzyszącego - założeń folwarcznych, 
a także zespołów zabytkowej zieleni – parków podworskich. Jedynym zachowanym przykładem 
dawnego założenia folwarcznego jest dawny zespół dworsko-folwarczny w Bierawie (obecnie stracił 
on swą pierwotną funkcję).  

Na obszarze gminy Bierawa zachowały się pozostałości zabudowy przemysłowej świadczące 
o XVIII i XIX wiecznej tradycji technicznej tych ziem. W Kotlarni - relikt założenia urbanistycznego 
osady, której rozkwit związany był z osiemnastowiecznym rozwojem przemysłu hutniczego. Era XIX-
wiecznego postępu technicznego i industrializacji dotarła do Bierawy dając impuls do ożywienia 
gospodarczo-ekonomicznego. Zbudowano dworzec obsługujący otwartą w 1846 r. linię kolejową 
Kędzierzyn-Koźle - Racibórz. Pod koniec XIX wieku na terenie miasta powstał młyn przy ul. 
Powstańców Śl. Nr 3. Podobnie rozwijały się Dziergowice, również tu powstał dworzec kolejowy a na 
pocz. XX wieku zbudowano potężną garbarnię przy ul. Powstańców Śl.  12. W Starej Kuźni znajduje 
się unikalny w skali województwa zespół obiektów ochrony pożarowej lasów – dostrzegalnia 
pożarowa zbudowana w 1876 r. z wieżą obserwacyjna wysokości 35 m  

 
Na terenie gminy brak jest zabytków o znaczeniu ponadregionalnym.  

 
Najcenniejszymi zabytkami gminy są obiekty sakralne i związane z dziedzictwem 

technicznym: 
 

• gotycko-renesansowy kościół w Bierawie z unikalną dekoracją wieży i wieżyczki schodowej 
renesansowym sgraffitem, 

• pochodzący z początku XIX wieku kościół w Starym Koźlu (o proweniencji średniowiecznej)        
z cennym wyposażeniem późnobarokowym i neorokokowym wraz z przyległym cmentarzem 
otoczonym ceglanym murem z neogotyckimi kaplicami i neogotycka kaplicą cmentarną 

• zbudowany w stylu klasycystycznym kościół w Kotlarni tworzący niegdyś wraz z sąsiednimi, 
klasycystycznymi budynkami szkoły, plebanii i zarządu huty unikalny zespół centrum osiedla 
przemysłowego 

• kościół pw. św. Anny w Dziergowicach zbudowany w latach 1903-1905 z cennym neostylowym 
wyposażeniem 

• kaplica cmentarna przy kościele św. Anny w Dziergowicach zbudowana w 1774 r. w unikalnej na 
terenie gminy drewnianej konstrukcji szkieletowej 

• kaplica św. Marii Magdaleny w Goszycach zbudowana w 1784 r. usytuowana w lesie za wsią 
pełniąca od przeszło dwóch stuleci ważną rolę w ruchu pielgrzymkowym. Nad murowaną z cegły 
kaplicą odpustową znajduje się drewniane zadaszenie i ławki dla pątników zmierzających do 
Częstochowy, na Górę Św. Anny a także do Rud. 

• kapliczka drewniana w Starej Kuźni zbudowana w 1690 r. z barokową rzeźbą św. Jana 
Nepomucena. 

• kapliczka w Solarni z 1741 roku 
• zespół obiektów dostrzegalni pożarowej w Starej Kuźni z 1876 r. 
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• dworzec kolejowy w Bierawie 
• dworzec kolejowy w Dziergowicach 
• pozostałości osiedla hutniczego w Kotlarni (układ przestrzenny z reliktami zabudowy) 

 
Wartość rzutującą na specyfikę gminy mają historyczne układy ruralistyczne z zabudową  

mieszkalno-gospodarczą. Część wsi znajdujących się na terenie gminy posiada metrykę 
średniowieczną (lokowano je na prawie niemieckim), część powstała w XVIII wieku w związku         
z zasiedlaniem tych terenów w wyniku rozwoju przemysłu hutniczego i akcji osiedleńczej 
(kolonizacja fryderycjańska).  

 
Opieka i pomoc gminy winna być ukierunkowana na wspieranie wszystkich działań 

związanych z konserwacją i promocją tych obiektów. 
 
 
6. Ocena stanu dziedzictwa kulturowego gminy. Analiza szans i zagrożeń 

 
Stan zachowania zabytkowych obiektów na terenie gminy jest ogólnie dobry. Dotyczy to 

zarówno obiektów sakralnych, jak i zabudowy wiejskiej. W obiektach sakralnych prowadzone są 
sukcesywnie prace remontowo-rewaloryzacyjne. Wszystkie kościoły, kaplice i kapliczki znajdują się 
w dobrym stanie technicznym. 

 
Budynki mieszkalne w większości znajdują się także w dobrym stanie technicznym. Ogólnie 

gmina należy do zadbanych rejonów województwa opolskiego. Analiza szans i zagrożeń oraz 
mocnych i słabych stron wynikająca z oceny stanu dziedzictwa kulturowego przedstawia się 
następująco: 

 
Mocne strony Słabe strony 

• Uwzględnianie ochrony dziedzictwa 
kulturowego w planowaniu przestrzennym 
oraz w programach prorozwojowych gminy  

• Walory krajobrazowe i przestrzenne gminy 
(zasoby leśne i wodne)  

• Potencjał turystyczno-rekreacyjny: ścieżki 
przyrodnicze, szlaki piesze i rowerowe, 

• Wysokie kompetencje administracji 
samorządowej 

• Niewielka ilość zabytkowych obiektów  
• Mała ilość obiektów wpisanych do rejestru 

wojewódzkiego konserwatora zabytków 
• Ubytek zabytków nieruchomych 

wpisanych do ewidencji na skutek 
zniszczenia lub utraty wartości 
zabytkowych (modernizacje i przebudowy)  

• Niewystarczające dofinansowanie do 
projektów dotyczących remontów, 
konserwacji zabytków, w tym dla 
prywatnych właścicieli 

• Zanikanie tradycyjnej sztuki budowlanej        
i form budowlanych oraz zanik stosowania 
tradycyjnych materiałów 

• Brak lub niska wiedza o prawnych 
zobowiązaniach właścicieli do należytego  
utrzymania obiektów historycznych 
 

Szanse Zagrożenia 
• Współfinansowanie z budżetu Gminy prac 

przy obiektach sakralnych 
• Podtrzymanie tradycji, obrzędowości 

ludowej i ochrona ginących zawodów 
• Korzystne tendencje w zakresie rozwoju 

turystyki kulturowej 
• Stworzenie warunków do wykorzystania 

zasobu dziedzictwa materialnego na potrzeby 

• Ekspansja inwestycyjna w historyczne 
układy urbanistyczne wsi  

• Dewaloryzacja krajobrazu kulturowego, 
przez wprowadzanie nowej zabudowy lub 
wymianę starej na nową o obcych formach, 
odkształceniach 
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funkcji kulturalnych i edukacyjnych  
• Rozszerzenie współpracy międzyregionalnej 

w zakresie promocji dziedzictwa 
kulturowego, 

• Stworzenie i promocja lokalnych wzorców 
architektonicznych nawiązujących do 
tradycji miejsca 

• Aktywny udział stowarzyszeń w zachowaniu 
lokalnego dziedzictwa 

 
 
7. Założenia programowe 
 
Podstawowym założeniem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami jest ochrona i rewaloryzacja 
obiektów i obszarów zabytkowych, ochrona krajobrazu kulturowego w celu wykorzystania 
dziedzictwa kulturowego dla rozwoju społecznego i gospodarczego, rozwoju turystyki oraz 
działalności kulturowej . Cel ten zgodny jest z celami Programu Opieki nad Zabytkami 
Województwa Opolskiego na lata 2011-2014 przyjętego uchwałą Nr V/76/2011 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 29 marca 2011 r. zakładającymi  

• Utrzymanie i zarządzanie zasobem regionalnego dziedzictwa. 
• Ochronę i kształtowanie krajobrazu kulturowego 
• Promocję regionalnego dziedzictwa kulturowego i rozwój tożsamości regionalnej. 

 

oraz celami zapisanymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego.  

 
7.1 Priorytety programu nad zabytkami, kierunki działań i  zadania. 

 
Gmina Bierawa zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, przyjmuje do realizacji w kolejnych latach następujące priorytety: 
 

Priorytet 1. Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego jako elementu rozwoju społeczno 
gospodarczego 

 
Kierunek działań: Zahamowanie procesu degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich 

zachowania 
 
Zadania: 

• Podejmowanie starań o uzyskanie środków zewnętrznych na rewaloryzację  
zabytków.  

• Opracowanie długofalowego, uwzględniającego kompleksowość działań 
planu remontów obiektów zabytkowych znajdujących się w zasobach 
komunalnych. 

• Pomoc właścicielom obiektów zabytkowych w pozyskaniu środków 
zewnętrznych na odnowę zabytków, przygotowanie aktualnych informacji      
o możliwościach starania się o pozabudżetowe środki finansowe na 
dofinansowanie prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych. 

• Dofinansowanie prac rewaloryzacyjnych przy obiektach nie będących 
własnością gminy w postaci uchwały Rady Gminy w sprawie dotacji na prace 
remontowo-konserwatorskie 

• Zabezpieczenie obiektów zabytkowych przed pożarem, zniszczeniem              
i kradzieżą. 
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• Wspieranie działań w zakresie rewitalizacji wsi, m.in. w oparciu o program 
„Odnowa wsi”. 

• Właściwe ukierunkowanie prac planistycznych i ich realizacji dążących do 
zachowania starych układów ruralistycznych oraz walorów tradycyjnych wsi 
jako wyróżniki tożsamości regionu. 

• Preferencyjne traktowanie wniosków o dofinansowanie dotyczące zabytków    
o najważniejszym znaczeniu dla gminy.  

• Prowadzenie działań mających na celu poprawę wizerunku i estetyki 
przestrzeni publicznej np. poprzez promocję dobrych praktyk – organizowanie 
i patronowanie konkursom na najlepiej utrzymany zabytek oraz na nowe 
realizacje najlepiej wpisujące się w tradycyjny krajobraz. 

• Uświadamianie właścicieli o korzyściach i możliwościach płynących z objęcia 
obiektów zabytkowych ochroną prawną. 

• Iluminacja najcenniejszych zabytków gminy. 
 

Kierunek działań: Promocja zabytków prowadzona na bazie regionalnej turystyki. 
 
 Zadania: 

• Oznakowanie zabytków wraz z podaniem podstawowych informacji 
historycznych o obiektach. 

• Utworzenie punktu informacji turystycznej. 
• Utworzenie izby regionalnej w budynku starej plebanii w Starym Koźlu        

w celu gromadzenia i promocji tradycyjnych narzędzi rolniczych, dawnych 
rzemiosł itp. 

• Wspieranie inicjatyw kulturalnych, promocja regionalnego folkloru jako 
atrakcji turystycznej. 

• Wydanie publikacji o wartościach zabytkowych gminy m.in. dla potrzeb 
promocyjnych (przewodnik po zabytkach gminy). 

• Tworzenie i promowanie szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych 
przebiegających w pobliżu obiektów zabytkowych (np. szlak dziedzictwa 
hutniczego, szlak rowerowy Powstańców Śląskich, szlak kapliczek). 

 

Kierunek działań: Utrwalanie zasobów dziedzictwa kulturowego i zasad ochrony w świadomości 
mieszkańców. 

 Zadania 

• Promowanie działań związanych z ochroną zabytków w szkołach, włączanie 
zagadnień ochrony dziedzictwa kulturowego do programów nauczania. 

• Propagowanie idei lokalnej specyfiki budowlanej i zachowania ciągłości 
tradycji. 

• Wskazywanie i promowanie najlepszych inwestycji związanych z zabytkami. 
 

Priorytet 2: Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego 
 
Kierunek działań: Zintegrowana ochrona dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego 

Zadania 
• Wdrażanie zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

zakresie programów rewitalizacji, studiów widokowo-krajobrazowych, 
studiów historyczno-urbanistycznych, katalogów typów zabudowy regionalnej 
i detalu architektonicznego w realizacji zagospodarowania przestrzennego 
gminy (w tym w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego). 
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• Ochrona i promocja odrębnych cech lokalnych, pielęgnacja tradycji oraz 
poszanowanie dla technicznego i przemysłowego dziedzictwa gminy. 

• Konsekwentne egzekwowanie zapisów dotyczących działalności 
inwestycyjnej na obszarach objętych ochroną określonych w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego (głównie w zakresie wysokości 
zabudowy, jej charakteru i funkcji). 

• Walka z samowolami budowlanymi. 
• Ochrona panoram oraz przedpoli widokowych wsi o wartościach 

kulturowych. 
• W obiektach zabytkowych dopuszcza się remonty, modernizacje oraz 

zabudowę odtworzeniową po budynkach zlikwidowanych, pod warunkiem 
uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

 
Kierunek działań: Rozszerzenie zasobu i ochrony dziedzictwa kulturowego gminy Bierawa 

Zadania 
 

• Aktualizowanie inwentaryzacji zasobów zabytkowych gminy (gminna 
ewidencja zabytków) po dwóch latach obowiązywania programu, polegająca 
na wykreśleniu z ewidencji obiektów nieistniejących i gruntowanie 
przebudowanych (zmiana bryły budynku, układu i wielkości otworów 
okiennych, skucie wystroju elewacji itp. oraz wprowadzeniu nowych 
obiektów, dotąd nie objętych ewidencją, a posiadających wartości zabytkowe, 
ważne dla kulturowej tożsamości regionu.  

• Wystąpienie do wojewódzkiego konserwatora zabytków z wnioskiem             
o wpisanie do rejestru zabytków cennych obiektów m.in.  
1. Kościół parafialny pw. św. Anny w Dziergowicach 
2. Kaplica w Brzeźcach 
3. Kapliczka w Starej Kuźni przy ul. Brzozowej 
4. Dostrzegalnia pożarowa w Starej Kuźni 
5. Kapliczka w Solarni 

 
Kierunek działań:  Ochrona układów ruralistycznych na obszarach wiejskich 
 

• Poprawa ładu przestrzennego wsi oraz zapobieganie rozpraszaniu osadnictwa 
poprzez: 

� ochronę historycznie ukształtowanego układu dróg, historycznych 
podziałów oraz relacji przestrzennych pomiędzy zespołami 
zabytkowej zabudowy, 

� wypełnianie zabudową wolnych działek budowlanych w obszarach 
centrów wsi oraz historycznych siedlisk w zgodzie z historyczną 
kompozycją danego układu i gabarytami oraz formą architektoniczną 
tworzącej go zabudowy.  

� dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji 
przestrzennej w zakresie rozplanowania, skali i bryły zabudowy przy 
założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji 
historycznej i współczesnej oraz nawiązywanie formami 
współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej. Nie może ona 
dominować nad zabudową historyczną a wszelka działalność 
inwestycyjna musi uwzględniać istniejące już związki przestrzenne     
i planistyczne. 

�  
Priorytet 3. Ochrona dziedzictwa archeologicznego. 

Zadania: 
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• Wspieranie działań mających na celu ochronę dziedzictwa archeologicznego. 
• Wspieranie badań zasobów dziedzictwa archeologicznego 
• Dofinansowanie odpowiedniego wyposażenia technicznego potrzebnego do  
 efektywnego zarządzania archeologicznym dziedzictwem kulturowym. 

 
Priorytet 4. Ochrona zabytków ruchomych 

 

Zadania: 

• Ze względu na ujętą w ewidencji zabytków województwa opolskiego 
niewielką ilość zabytków ruchomych, typu kapliczki niekubaturowe, krzyże 
przydrożne i pomniki, wskazanie właścicielom tych obiektów możliwość 
zawnioskowania do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu      
o założenie dla nich kart ewidencyjnych.  

• Wspieranie działań właścicieli w zakresie konserwacji zabytków ruchomych 
poprzez dofinansowanie prac konserwatorskich m.in. kamiennej figury św. 
Jana Nepomucena przed kościołem parafialnym w Bierawie,  

• Dla celów turystycznych rozpropagowanie w formie wydawnictw (albumy, 
foldery) cennych zabytkowych wyposażeń obiektów sakralnych gminy 
Bierawa 

7.2 Źródła finansowania gminnego programu opieki nad zabytkami.  

 
Ponieważ program jest zbiorem celów i zadań dla gminy, jako terytorium administracyjnego, a nie 

wyłącznie dla władz, także źródła finansowania nie odnoszą się wyłącznie do środków, którymi 
dysponuje gmina. Zakłada się zatem, że źródłem finansowania zadań wskazanych do realizacji           
w Programie, będą zarówno środki, które pozostają w dyspozycji lub w zasięgu gminy, jak również 
inne źródła (rządowe, prywatne, itp.), t j.: 

 
Obowiązek dbania o stan zabytków Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nakłada 

na właścicieli i posiadaczy zabytków. Znaczącym wsparciem dla zadań z zakresu ochrony zabytków 
są także inne źródła dofinansowania, wśród których istotną rolę pełnią środki z budżetu państwa. Są to 
zarówno środki Generalnego Konserwatora Zabytków, jak i środki Wojewody Opolskiego (będące    
w dyspozycji Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).  

Odnośnie obiektów sakralnych finansowanie prac związanych z remontami i pracami 
konserwatorskimi pokrywane jest w znacznym stopniu ze środków własnych parafii. W przypadku 
obiektów sakralnych stosowane jest także dofinansowanie ze środków budżetu państwa. Dodatkową 
możliwość wsparcia prac przy zabytkach sakralnych daje Fundusz Kościelny. Jednym z celów 
funduszu jest dofinansowywanie remontów i konserwacji obiektów sakralnych o wartości zabytkowej, 
w tym podstawowe prace zabezpieczające obiekt. Należy tu zaznaczyć, że Fundusz nie finansuje 
konserwacji ruchomego wyposażenia obiektów sakralnych. 
 

• środki własne budżetowe UG w Bierawie 
• dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, których organizatorem jest samorząd 

województwa; 
• środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 
• środki znajdujące się w dyspozycji Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 
• dotacje samorządu województwa dla jednostek samorządu terytorialnego innych szczebli na 

realizację zadań z zakresu kultury i sztuki; 
• dotacje, granty, nagrody samorządu województwa dla podmiotów niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych; 
• środki własne jednostek samorządu terytorialnego różnych szczebli;  
• dochody własne instytucji kultury; 
• środki Ministra Kultury w ramach programu “Promesa Ministra Kultury”; 
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• środki prywatne; 
• dotacje i fundusze celowe rządowych i pozarządowych programów pomocowych; 
• środki Unii Europejskiej; 
• inne środki przewidziane prawem. 

 
 

Istotnym źródłem finansowym na realizację zadań ujętych w Programie powinno stać się 
wsparcie ze środków UE realizowane przede wszystkim poprzez zasady określone w Zintegrowanym 
Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego i Sektorowym Programie Operacyjnym. 

 
 

7.3 Realizacja i finansowanie przez gminę  zadań z zakresu ochrony zabytków. 

 

Poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, dbając o zrównoważony rozwój i spójną ochronę 
dziedzictwa kulturowego, mogą przeznaczać część swoich środków budżetowych na dotacje do prac 
przy zabytkach wpisanych do rejestru, a niebędących ich własnością. Finansowanie to może dotyczyć 
zarówno ekspertyz, prac projektowych, programów konserwatorskich, jak i remontów budowlanych, 
konserwacji i rewitalizacji. Zasady udzielania dotacji na prace remontowe, restauratorskie                    
i konserwatorskie określone są w Uchwale Nr XLII/308/2006 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 marca 
2006r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. § 2 Uchwały 
mówi, że dotacje z budżetu Gminy Bierawa pomiotom niezaliczanym do sektora finansów 
publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, posiadającym tytuł prawny do zabytku, jeżeli 
zabytek: 
  a) usytuowany jest na terenie Gminy Bierawa, 
  b) wpisany jest do rejestru zabytków, 
  c) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne i naukowe, 
  d) jest ogólnodostępny dla mieszkańców i turystów. 

Natomiast § 3 mówi, że  
 
� Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 % nakładów koniecznych do wykonania prac lub 

robót przy zabytku. przypadku, jeżeli sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku dotacja może być 
udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych do wykonania. 

 

Rok Beneficjent Zadanie Kwota dotacji  

 
2006 

Parafia Rzymsko-
Katolicka p.w. Trójcy 
Świętej w Bierawie 

1) odnowienie lub uzupełnienie tynków na 
elewacji wieżyczki schodowej  kościoła 
Parafialnego w Bierawie, 
2) konserwacja techniczna i estetyczna 
dekoracji sgraffitowej na elewacji wieżyczki. 
 

 
 
8 000 
 

2007 Parafia św. Jana 
Nepomucena w Starym 

Koźlu 

prace związane z malowaniem wnętrza 
kościoła z odtworzeniem istniejącej 
kolorystyki. 
 

6 000 

2008 Parafia Rzymsko-
Katolicka p.w. Trójcy 
Świętej w Bierawie 

prace renowacyjne elewacji zewnętrznej 
kościoła „Trójcy Świętej” w Bierawie. 
 

14 000 
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2009 Parafia Rzymsko-
Katolicka p.w. Trójcy 
Świętej w Bierawie 

remont kościoła pw. „Trójcy Świętej” w 
Bierawie 

14 000 

2009 Parafia św. Jana 
Nepomucena w Starym 

Koźlu 

konserwacja Rzeźby Matki Boskiej Bolesnej 
wraz z płaskorzeźbioną dekoracją narzutową 

6 000 

 
2010 

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Anny w 
Dziergowicach 

remont zabytkowej kaplicy cmentarnej  
14 000 

2010 Parafia Rzymskokatolicka 
w Starej Kuźni 

remont kościoła pw. św. Maksymiliana 
Kolbe w Kotlarni 

14 000 

2011 Parafia Rzymsko-
Katolicka p.w. Trójcy 
Świętej w Bierawie 

renowacja elewacji kościoła 14 000 

2012 Parafia św. Jana 
Nepomucena w Starym 

Koźlu 

prace remontowe związane z wymianą hełmu 
wieży 

14 000 

 

 

Dotacje te przyznane zostały n/w uchwałami: 

 
• Uchwała Nr XLIV/331/2006 Rady Gminy Bierawa z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie: 

udzielenia dotacji w roku 2006 na dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła pw. Trójcy 
Św. w Bierawie oraz konserwację Rzeźby Matki Boskiej Bolesnej wraz z płaskorzeźbioną 
dekoracją narzutową kościoła w Starym Koźlu  

• Uchwała Nr VII/137/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie: 
udzielenia dotacji w roku 2007 na dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła w Starym 
Koźlu, wpisanego do rejestru zabytków  

• Uchwała Nr XXVII/182/08 Rady Gminy Bierawa z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie: 
udzielenia dotacji w roku 2008 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej w Bierawie 

• Uchwała Nr XXXVI/262/09 Rady Gminy Bierawa z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie: 
udzielenia dotacji w roku 2009 na dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła pw. Trójcy 
Św. w Bierawie oraz konserwację Rzeźby Matki Boskiej Bolesnej wraz z płaskorzeźbioną 
dekoracją narzutową kościoła w Starym Koźlu 

• Uchwała Nr XLVI/354/10 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: 
udzielenia dotacji w roku 2010 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej w Starej Kuźni  
z przeznaczeniem na remont kościoła pw. św. Maksymiliana Kolbe w Kotlarni 

• Uchwała Nr L/393/10 Rady Gminy Bierawa z dnia 20 października 2010r. w sprawie: 
udzielenia dotacji w roku 2010 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny   
w Dziergowicach 

• Uchwała Nr IX/58/2011 Rady Gminy Bierawa z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie: udzielenia 
dotacji w roku 2011 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Św.         
w Bierawie 
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• Uchwała Nr XXII/155/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie: 
udzielenia dotacji w roku 2012 na dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła w Starym 
Koźlu, wpisanego do rejestru zabytków  

 

 

8 INSTRUMENTARIUM REALIZACJI PROGRAMU OPIEKI NAD ZABY TKAMI. 

 

Zadania określone w Programie będą wykonywane za pomocą następujących instrumentów:  

  

1. prawnych – uwzględnianie zapisów niniejszego dokumentu przy tworzeniu prawa 
miejscowego i dokumentów strategicznych Gminy Bierawa  

2. finansowych – finansowanie prac remontowych i innych w obiektach będących własnością 
gminy, dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania ujęte w niniejszym Programie itp.  

3. koordynacji – uwzględnienie uwarunkowań projektów i programów dotyczących ochrony 
dziedzictwa kulturowego w niniejszym Programie, współpraca z gminami z terenu powiatu     
i właścicielami zabytków w zakresie ochrony obiektów  

4. społecznych – działania edukacyjne i promocyjne  

5. kontrolnych – monitoring stanu zachowania dziedzictwa kulturowego.  

 

 

9 MONITORING 

Zgodnie z art. 87. ust. 5 i 6 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami realizacja działań       
z zapisanych w Programie powinna być monitorowana. Rada Gminy powinna powołać w tym celu 
specjalistów w dziedzinach omawianych w Programie. Monitoring powinien objąć : 

� monitoring rzeczowy, czyli obrazujący postęp we wdrażaniu działań w ramach przyjętych 
priorytetów 

� monitoring finansowy, który dostarczy danych dotyczących finansowych aspektów realizacji 
programu. 

Celem działań monitorujących jest zapewnienie zgodności przedsięwzięć z wcześniej zatwierdzonymi 
założeniami i celami. 

 

Zespół monitorujący co 2 lata składa sprawozdanie Radzie Gminy. W okresach czteroletnich Rada 
Gminy dokona oceny realizacji programu. 
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WYKAZ OBIEKTÓWÓW FIGURUJĄCYCH W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW                   

I REJESTRZE ZABYTKÓW 

 

l.p MIEJSCOWO ŚĆ OBIEKT ULICA NR 

1.  Bierawa Układ ruralistyczny wsi wieś  

2.  Bierawa Kościół parafialny pw. św. Trójcy ul. Kościelna 4 

3.  
 Bierawa Kapliczka św. Urbana 

u zbiegu ul. 
Mickiewicza i drogi 
nr 408 

 

4.  Bierawa Kapliczka św. Floriana ul. Juliusza Jacka 8 

5.  Bierawa Dom ul. ks. Ottona Steiera 3 

6.  Bierawa Dom ul. ks. Ottona Steiera 4 

7.  Bierawa Dom ul. ks. Ottona Steiera 9 

8.  Bierawa Dom ul. ks. Ottona Steiera 23 

9.  Bierawa Dom ul. ks. Ottona Steiera 27 

10.  Bierawa Dom ul. ks. Ottona Steiera 29 

11.  Bierawa Dom ul. Dworcowa 9 

12.  Bierawa Młyn ul. Powstańców Śl. 3 

13.  Bierawa 
Dawny Dom Zakonny 
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek 

ul. Powstańców Śl. 7 

14.  Bierawa Dworzec ul. Dworcowa  

15.  Bierawa Przedszkole ul. Dąbrowy 4 

16.  Brzeźce Kapliczka  św. Jadwigi przy domu Gliwicka  28 

17.  Brzeźce Dom ul. Gliwicka 17 

18.  Brzeźce Dom ul. Gliwicka 21 

19.  Brzeźce Dom ul. Gliwicka 22 

20.  Brzeźce Dom ul. Gliwicka 28 

21.  Brzeźce Dom ul. Gliwicka 33 
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22.  Brzeźce Zajazd, Dom  Ludowy ul. Gliwicka 41 

23.  Brzeźce Dom ul. Gliwicka 46 

24.  Brzeźce Szkoła ul. Gliwicka 3 

25.  Brzeźce Dom ul. Nowa 17 

26.  Brzeźce Dom ul. Nowa 24 

27.  Brzeźce Dom ul. Nowa 25 

28.  Brzeźce Dom ul. Nowa 28 

29.  Brzeźce Dom ul. Nowa 40 

30.  Dziergowice Układ ruralistyczny wsi wieś  

31.  Dziergowice Kościół parafialny pw. św. Anny ul. Kościelna 15 

32.  Dziergowice Kaplica cmentarna ul. Kościelna 15 

33.  Dziergowice Plebania ul. Kościelna 15 

34.  Dziergowice Kapliczka ul. Kozielska 1 

35.  Dziergowice Kapliczka 
przy domu ul. 
Turska  32 

36.  Dziergowice Kapliczka 
przy domu ul. 
Odrzańska 10 

37.  Dziergowice Karczma ul. Dworcowa 11 

38.  Dziergowice 
Dom Zakonny Zgromadzenia  
Służebnic Najświętszego Serca 
Jezusowego, ob. Przedszkole 

ul. Klasztorna 2 

39.  Dziergowice Dom ul. Kozielska 5 

40.  Dziergowice Dom ul. Kozielska 9 

41.  Dziergowice Chałupa ul. Leśna 6 

42.  Dziergowice Dom ul. Wodna 38 

43.  Dziergowice Garbarnia Powstańców Śl. 12 

44.  Dziergowice Dworzec Dworcowa 59 

45.  Goszyce Kaplica św. Marii Magdaleny 
w lesie, dz. nr 12/8 
N 50o15’34,86”, 
E 18o24’57,29’’ 

46.  Goszyce 
Kaplica  P.W. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa 

Wiejska  
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47.  Goszyce Dom ul. Wiejska 14 

48.  Goszyce Szkoła ul. Wiejska 16 

49.  Grabówka Kapliczka - Dzwonnica 
przy domu ul. 
Wiejska  32 

50.  Korzonek Dom ul. Gliwicka 8 

51.  Kotlarnia 
Kościół  Ewangelicki, ob. Rzymsko-
Katolicki pw. św. Maksymiliana  
Kolbe 

ul. Gliwicka  

52.  Kotlarnia Dom ul. Gliwicka 7 

53.  Kotlarnia Szkoła ul. Sławięcicka 4a i 4 b 

54.  Lubieszów Układ ruralistyczny wsi wieś  

55.  Lubieszów Kapliczka - dzwonnica 
przy skrzyżowaniu 
ul. Bierawskiej i 
Odrzańskiej 

 

56.  Lubieszów Kapliczka 
przy domu ul. 
Bierawska 52  

57.  Lubieszów Szkoła ul. Bierawska 37 

58.  Lubieszów Dom ul. Bierawska 17 

59.  Lubieszów Dom ul. Bierawska 53 

60.  Ortowice Kapliczka pw. Matki  Boskiej ul. Wiejska 17 

61.  Ortowice Dom ul. Górnicza 6 

62.  Ortowice Dom ul. Gliwicka 10 

63.  Solarnia Układ ruralistyczny wsi wieś  

64.  Solarnia Kapliczka pw. św. Jana 
u zbiegu ul. 
Raciborskiej i 
Sienkiewicza 

 

65.  Solarnia Szkoła ul. Raciborska 42 

66.  Solarnia Dom ul. Raciborska 19 

67.  Solarnia Dom ul. Raciborska 26 

68.  Solarnia Dom ul. Raciborska 33 

69.  Solarnia Dom ul. Raciborska 46 

70.  Solarnia Dom ul. Raciborska 49 

71.  Solarnia Dom ul. Raciborska 56 
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72.  Stara Kuźnia Kapliczka 
Przy domu ul. 
Brzozowa 47 

73.  Stara Kuźnia Leśniczówka ul. Brzozowa 24 

74.  Stara Kuźnia Szkoła ul. Wieczorka 3 

75.  Stara Kuźnia Dom ul. Wieczorka 9 

76.  Stara Kuźnia Dom ul. Wieczorka 56 

77.  Stara Kuźnia 
Dom,  tzw. "Dom Łowczego" w 
zespole obiektów Dostrzegalni 
Pożarowej 

ul. Brzozowa 48 

78.  Stara Kuźnia 
"Stajnia  Łowczego" w zespole 
obiektów Dostrzegalni Pożarowej 

ul. Brzozowa 48 

79.  Stara Kuźnia 
"Stodoła  Łowczego" w zespole 
obiektów Dostrzegalni Pożarowej 

ul. Brzozowa 48 

80.  Stara Kuźnia 
Wieża Obserwacyjna - 
Dostrzegalnia 

ul. Brzozowa 48 

81.  Stare  Koźle 
Kościół  parafialny  pw.  św. Jana  
Nepomucena ul. Szkolna 7 

82.  Stare  Koźle Kaplica  cmentarna ul. Szkolna 7 

83.  Stare  Koźle Kapliczka  I (Jezus Chrystus) ul. Szkolna 7 

84.  Stare  Koźle Kapliczka  II (Matka Boska) ul. Szkolna 7 

85.  Stare  Koźle Kapliczka  III (Św. Krzysztof) ul. Szkolna 7 

86.  Stare  Koźle Szkoła ul. Szkolna 5 

87.  Stare  Koźle Plebania ul. Szkolna 7 

88.  Stare  Koźle Dom ul. Wolności 53 

89.  Stare  Koźle Dawna gospoda ul. Wolności 57 

 
 
 
WYKAZ  STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH W EWIDENCJI I REJESTRZE ZABYTKÓW 

 

Lp Miejscowość Obszar 
AZP 

 

Nr 
stanowis
ka 

 

Funkcja Kultura Chronologia Nr 

rej. 
zab. 

lokalizacja 

1 Brzeźce 97-40 1 Ślad osadnictwa Epoka 
kamienia 

 - Brak 
dokładnej 
lokalizacji 

2 Brzeźce 97-40 2 Ślad osadnictwa Okres 
rzymski 

  Brak 
dokładnej 
lokalizacji 
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3 Brzeźce 97-40 3 Ślad osadnictwa Okres 
rzymski 

  Brak 
dokładnej 
lokalizacji 

4. Brzeźce 97-40 4 osada Okres 
rzymski 

IV-V w.  Brak 
dokładnej 
lokalizacji 

5 Brzeźce 97-40 5 Ślad osadnictwa Okres 
rzymski 

  Brak 
dokładnej 
lokalizacji 

6 Brzeźce 97-40 6 Ślad osadnictwa Epoka 
kamienia 

  Brak 
dokładnej 
lokalizacji 

7 Brzeźce 97-40 7 Ślad osadnictwa Nieokreśl. Nowożytne 
? 

 Piaskownia na 
płd. wsi  

8 Brzeźce 97-40 8 Ślad osadnictwa Epoka 
kamienia 

neolit  Brak 
dokładnej 
lokalizacji 

9 Brzeźce 97-40 9 Ślad osadnictwa Epoka 
kamienia 

neolit  Brak 
dokładnej 
lokalizacji 

10 Brzeźce 97-40 10 Skarb monet Okres 
rzymski 

  Brak 
dokładnej 
lokalizacji 

11 Bierawa 98-40 1 Ślad osadnictwa ? paleolit  Stanowisko 
archiwalne 

12 Bierawa 98-40 2 Obozowisko 
Osada 

Epoka 
kamienia 
Okres 
rzymski 

Paleolit 
Okres 
rzymski IV 
wiek 

 Stanowisko 
archiwalne 
brak dokładnej 
lokalizacji 

13 Bierawa 98-40 3 osada Okres 
rzymski 

-  Stanowisko 
archiwalne 
brak dokładnej 
lokalizacji 

14 Bierawa 98-40 4 ślad osadnictwa 
punkt osadniczy 
ślad osadniczy 

? 
Przeworska 
Średniow. 

Neolit 
Okres 
rzymski 
XIV-XV w. 

 Dz. nr 184/1 

15 Bierawa 98-40 5 Punkt 
osadniczy 

? ?  Stanowisko 
archiwalne 
brak 
lokalizacji 

16 Bierawa 97-40 6 Ślad 
osadnictwa 

Nieokreśl. ?  Stanowisko 
archiwalne 
brak 
lokalizacji 

17 Bierawa 98-40 7 a Ślad 
osadnictwa 

? neolit  Stanowisko 
archiwalne 
brak 
lokalizacji 

18 Bierawa 97-40 7 b Ślad 
osadnictwa 

Nieokreśl. ?  Stanowisko 
archiwalne 
brak 
lokalizacji 

19 Bierawa 97-40 8 Ślad osadnictwa 
Ślad osadnictwa 
 

Epoka kam. 
Nieokreśl. 

? 
 
? 

 Stanowisko 
archiwalne, 
lokalizacja na 
podstawie 
mapki Inst, 
archeol. UW 
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20 Bierawa 97-40 17 Ślad osadnictwa 
Ślad osadnictwa 
Osada 
Osada 
Osada  

Epoka kam. 
Epoka kam. 
Okres rzym. 
Okr. wczes. 
średniow. 
Okr. średn. 

Paleolit 
Neolit 
 
IV w. 
XII w. 
XIII–XIV w.  

 Stanowisko 
archiwalne 
brak 
lokalizacji 

21 Bierawa 98-40 18 Ślad 
osadnictwa 

Puch. lej. neolit  Stanowisko 
archiwalne, na 
wschód od 
Bierawy, brak 
lokalizacji 

22 Bierawa 97-40 19 Ślad osadnictwa 
Ślad osadnictwa 

Pradzieje 
Okres 
średniow. 

?  Stanowisko 
archiwalne 
brak 
lokalizacji 

23 Bierawa 98-40 20 Grodzisko 
(domniemane) 

? Średniow.  Stanowisko 
archiwalne ok. 
200 m. na SE 
od kościoła 

24 Bierawa 97-40 21 Ślad osadnictwa Epoka 
kamienia 

?  Stanowisko 
archiwalne 
brak 
lokalizacji 

25 Bierawa 97-40 22 Ślad osadnictwa Epoka 
kamienia 

?  Stanowisko 
archiwalne, 
brak 
lokalizacji 

26 Bierawa 97-40 23 Ślad osadnictwa Epoka 
kamienia 

?  Stanowisko 
archiwalne, 
ok. 200 m 
poniżej promu 
w Bierawie 

27 Bierawa 97-40 24 Ślad osadnictwa Nieokreśl. ?  Stanowisko 
archiwalne 
brak 
lokalizacji 

28 Bierawa 97-40 25 Ślad osadnictwa 
Ślad osadnictwa 

Okres rzym. 
Okres 
średniow. 

III-IV w.  Stanowisko 
archiwalne 
brak 
lokalizacji 

29 Bierawa 97-40 26 Ślad 
osadnictwa 

Okres 
lateński 

  Stanowisko 
archiwalne 
brak 
lokalizacji 

30 Bierawa 97-40 27 Ślad osadnictwa 
Ślad osadnictwa 
Ślad osadnictwa 

Epoka kam. 
Okres rzym. 
Okres 
średniow. 

? 
 
? 
? 

 Stanowisko 
archiwalne 
brak 
lokalizacji 

31 Bierawa 97-40 28 grodzisko Nieokreśl. ?  Stanowisko 
archiwalne, 
ok. 200 m na 
płd.wsch. od 
kościoła 

32 Bierawa 97-40 29 osada Okres 
rzymski, 
kultura 
przeworska 

?  Stanowisko 
archiwalne 
Dz. nr 750/7 
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33 Bierawa 97-40 30 osada łużycka ?  Stanowisko 
archiwalne 
Dz. nr 698 i 
750/21 

34 Dziergowice 98-40 1 Ślad osadnictwa 
 

? Średniow.  Stanowisko 
archiwalne 

35 Dziergowice 98-40 2 Ślad osadnictwa 
Ślad osadnictwa 

Cer. sznurk. 
Średniow. 

neolit  Stanowisko 
archiwalne 

36 Dziergowice 98-40 3 Ślad osadnictwa 
Osada 

? 
przeworska 

Okres rzym. A-
922
/91 

Dz. 506/1, 
Dz. 540/1 

37 Dziergowice 98-40 5 Ślad osadnictwa 
 

? neolit  Stanowisko 
archiwalne 

38 Dziergowice 98-40 6 Ślad osadnictwa 
Ślad osadnictwa 
Ślad osadnictwa 

? 
łużycka 
Średniow. 

Neolit 
Epoka 
brązu 

 Stanowisko 
archiwalne 

39 Goszyce 98-42 1 Punk osadniczy k. łużycka Epoka 
brązu 

 brak 
lokalizacji 

40 Goszyce 98-42 2 Ślad osadnictwa ? Późne 
średniow. 

 Dz. nr 139 

41 Grabówka 98-40 1 Punkt osadniczy 
Punkt osadniczy 
Punkt osadniczy 
Punkt osadniczy 
Punkt osadniczy 

Przem. 
tardenauski 
Cer. sznurk. 
Łużycka 
lateńska 
przeworska 

Mezolit 
Neolit 
? 
LT 
Okres rzym. 

 Stanowisko 
archiwalne, 
brak 
lokalizacji 

42 Grabówka 98-40 2 Punkt osadniczy ? ?  Stanowisko 
archiwalne, 
brak 
lokalizacji 

43 Grabówka 98-40 3 Punkt osadniczy ? ?  Stanowisko 
archiwalne, 
brak 
lokalizacji 

44 Grabówka 98-40 4 Punkt osadniczy ? ?  Stanowisko 
archiwalne, 
brak 
lokalizacji 

45 Grabówka 98-40 5 Punkt osadniczy ? ?  Stanowisko 
archiwalne, 
brak 
lokalizacji 

46 Grabówka 98-40 6 Punkt osadniczy ? ?  Stanowisko 
archiwalne, 
brak 
lokalizacji 

47 Grabówka 97-40 8 obozowisko Epoka 
kamienia 

 A-
164
/68 

Na terasie 
rzeki 
Bierawka. Na 
płn. od wsch. 
krańca wsi 

48 Grabówka 97-40 9 obozowisko Epoka 
kamienia 

mezolit A-
193
/68 

Na terasie 
rzeki 
Bierawka, po 
wsch. stronie 
drogi ze wsi 
do mostu 

49 Grabówka 97-40 10 Ślad osadnictwa Okres 
średniow. 

 A-
194
/68 

lokalizacja wg 
mapy 
archiwalnej 
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50 Grabówka 97-40 11 Ślad osadnictwa pradzieje   Stanowisko 
archiwalne, 
brak 
lokalizacji 

51 Kotlarnia 98-41 1 Punkt osadniczy  XVI/XVII-
XVIII 

 Lokalizacja 
wg mapy       
w archiwum 
KZA Opole 

52 Lubieszów 98-41 1 Ślad osadnictwa 
Ślad osadnictwa 
Ślad osadnictwa 

? 
Przeworska 
Późn. średn. 

Neolit 
Okr. rzym. 
XIV –XV  

 Dz. nr 527 

53 Lubieszów 98-40 2 osada ? 
 

neolit  Dz. nr 524 

54 Lubieszów 98-40 3 Ślad osadnictwa 
Punkt osadniczy 
Osada 

? 
wcz. średn. 
Późn. średn. 

Pradzieje 
XI-XII w. 
XIV-XV w. 

 Dz. nr 543/2 

55 Ortowice 98-41 1 osada  neolit  Brak 
lokalizacji 

56 Ortowice 98-41 2 Ślad osadnictwa 
Ślad osadnictwa 

Epoka kam. 
Późn. średn. 

  Lokalizacja 
wg opisu       
w archiwum 
MŚO 

57 Ortowice 98-41 3 Ślad osadnictwa 
Ślad osadnictwa 

Pradzieje 
Późn. sredn. 

  Lokalizacja 
wg mapy 
archiwalnej 

58 Ortowice 98-41 4 Punkt osadniczy Późn. średn.   Lokalizacja 
wg mapy       
w archiwum 
KZA Opole 

59 Ortowice 98-41 5 Punkt osadniczy 
Punkt osadniczy 

XI-XIII w. 
XIV-XV w. 

  Lokalizacja 
wg mapy       
w archiwum 
KZA Opole 

60 Ortowice 98-41 6 Ślad osadnictwa 
osada 

 Pradzieje 
XV w. 

 Dz. nr 110 

61 Stara Kuźnia 98-41 1 Cmentarzysko 
kurhanowe 

? ?  brak bliższej 
lokalizacji 

62 Stara Kuźnia 98-41 2 punkt osadniczy ? ?  brak bliższej 
lokalizacji 

63 Stara Kuźnia 98-41 3 grodzisko lub 
kurhan 

? ?  lokalizacja wg 
mapy 
archiwalnej 

64 Stara Kuźnia 98-41 4 osada łużycka   brak bliższej 
lokalizacji 

65 Stara Kuźnia 98-41 5 punkt osadniczy  neolit  brak bliższej 
lokalizacji 

66 Stara Kuźnia 98-41 6 ślad osadnictwa    brak bliższej 
lokalizacji 

67 Stare Koźle 98-41 1 punkt osadniczy 
punkt osadniczy 
grodzisko 

 epoka kam. 
wczes.średn. 
średniow. 

A-
326
/71 

lokalizacja wg 
mapy 
archiwalnej 

68 Stare Koźle 98-41 2 ślad osadnictwa  wczes.średn.  brak bliższej 
lokalizacji 

69 Stare Koźle 98-41 3 ślad osadnictwa  epoka kam. 
 

 brak bliższej 
lokalizacji 

70 Stare Koźle 98-41 4 skarb monet  okres 
wpływów 
rzymskich 

 brak bliższej 
lokalizacji 
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WYKAZ ZABYTKÓW RUCHOMYCH W EWIDENCJI I REJESTRZE ZABYTKÓW 

 

 

 
 
 

Lp 
Miejscowość 

 
Obiekt 

Ilość zabytków  
ruchomych  

  1. Bierawa Wyposażenie kościoła parafialnego pw. Św. Trójcy  27 
  2. Bierawa Rzeźba – Św. Jan Nepomucen przy kościele 

parafialnym p.w. Św. Trójcy 
1 

..4. Dziergowice 
 

Wyposażenie kościoła parafialnego pw. św. Anny 25 

  5. Dziergowice 
 

Rzeźba św. Jana z kapliczki przy skrzyżowaniu ulic: 
Odrzańskiej z Kozielską j (w pobliżu domu ul. 
Odrzańska 1 

1 

  6. Dziergowice Rzeźba św. Jana Nepomucena z kaplicy – kostnicy na 
cmentarzu  

1 

  7. Goszyce Obraz św. Marii Magdaleny z kapliczki (skradziony w 
1992 r.) 

1 

  8. Lubieszów Rzeźba św. Jana Nepomucena z kapliczki drewnianej 
przy skrzyżowaniu ul. Bierawskiej i Odrzańskiej  

1 

  9. Stare Koźle Wyposażenia kościoła parafialnego pw. Św. Jana 
Nepomucena  

12 


