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ZAŁĄCZNIK nr 1

do UCHWAŁY nr XXXIV/246/2005
RADY GMINY BIERAWA

z dnia 22 sierpnia 2005 r.

w sprawie:

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla sołectwa
Bierawa.

§ 1

WYKAZ OBIEKTÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW 
Ochrona wg § 8 pkt.2 nn. Uchwały

Adres
(lokalizacja)

Określenie obiektu Czas
powstania

Opis
obiektu

Określenie
stylu

Numer
rejestru

zabytków,
data wpisu

Określenie granic ochrony
prawnej, uwagi

kościół parafialny
pod wezwaniem
świętej Trójcy

XVI wiek
przebudowany
w wieku XIX 

murowany
tynkowany

późnorenesa
nsowy

111/54 

§ 2

WYKAZ OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH 
Ochrona wg § 8 pkt.3 nn. Uchwały

ulica numer typ datowanie

przy kościele
parafialnym             w
Bierawie

figura św. Jana Nepomucena,
kamienna na postumencie

późnobarokowa z około I poł. XVIII w.

cmentarze

cmentarz wyznaniowy

§ 3
WYKAZ OBIEKTÓW O WARTOŚCIACH KULTUROWYCH

Ochrona wg § 8 pkt.4 nn. Uchwały

ulica numer typ datowanie uwagi

ks. Ottona Steiera 1 dom murowany, początek XX wieku

ks. Ottona Steiera 2 dom murowany, początek XX wieku

ks. Ottona Steiera 3 dom murowany, początek XX wieku

ks. Ottona Steiera 4 dom murowany, początek XX wieku

ks. Ottona Steiera dom murowany, kryty strzechą
początek XX wieku

ks. Ottona Steiera 9 dom murowany, początek XX wieku

ks. Ottona Steiera 24 dom murowany, początek XX wieku

ks. Ottona Steiera 27 dom murowany, początek XX wieku

Kościelna 1 dom, własność szkoły murowany, XIX wiek

Powstańców 2 dom,
własność Poczty Polskiej

murowany, XIX wiek przebudowany

Powstańców 7 dom, Ośrodek Zdrowia murowany, XIX wiek

Powstańców 10 dom                       murowany, początek XX wieku w trakcie rozbiórki

Dworcowa 9 budynek murowany
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§ 4

WYKAZ STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH
Ochrona wg § 8 pkt.1 nn. Uchwały

Lp. Nr na
planie

typ stanowiska chronologia nr rejestru
zabytków

lokalizacja uwagi

1 Ar1A ślady osadnictwa  paleolit, epoka brązu -na wschód od Bierawy, przy skraju
lasu, około 250m na południe od
skrzyzowania drogi wylotowej na
Lubieszów

2 Ar2A osada, obozowisko paleolit, mezolit,
okres wpływów
rzymskich (IV w.)

-około 800m na północny zachód od
kościoła w Bierawie, około 500m na
zachód od punktu wysokościowego
178,8

3 Ar4A ślady osadnictwa neolit, okres
wpływów  rzymskich,
średniowiecze         

dz. gr. nr 184/1

4 Ar5A punkt osadniczy pradzieje -na wschód od rzeki Bierawka, na
terenie obecnie zabudowanym

5 Ar6A ślady osadnictwa pradzieje - ok. 200m na zachód od punktu
przecięcia rzeki Bierawki i linii
WN220kV, ok. 200m na wschód od
drogi wojewódzkiej nr 425

6 Ar7aA ślady osadnictwa neolit -około 50m na zachód od kościoła w
Bierawie

7 Ar7bA ślady osadnictwa nieokreślona -około 250m na północny zachód od
kościoła w Bierawie, około 500m na
północny wschód od punktu
wysokościowego 177,5

8 Ar8A ślady osadnictwa wielokulturowe - Strefa wałów przeciwpowodziowych
rzeki Odry, ok. 600m na wschód od
rzeki Odry, ok. 1000m poniżej północnej
granicy sołectwa Bierawa,  ok. 150 m
nad punktem wysokościowym 173,0

9 Ar18A ślady osadnictwa neolit (kultura
pucharów lejowatych)

-na wschód od Bierawy, na południowy
zachód od szosy Bierawa-Lubieszów,
około 100m na południe od punktu
wysokościowego 177,5

10 Ar20A grodzisko -około 200m na południowy wschód od
kościoła w Bierawie, na wyspie
utworzonej przez Bierawkę i jej
starorzecze, obecnie zasypane (ul.
Dąbrowa 10)

11 Ar29A osada kultura przeworska
(faza C1-C3)

dz. gr. nr 750/7, 750/6

12 Ar30A osada kultura łużycka dz. gr. nr 698, 750/21


