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1.  Wstęp  

 

Materialne dziedzictwo gminy Łubniany wraz bogatymi zasobami 

przyrodniczymi tworzy harmonijny obraz krajobrazu kulturowego, dlatego waŜne jest 

opracowanie systemowej metody jego ochrony. Lokalne zabytki są cennym elementem 

kultury, świadkami Ŝycia ludności wiejskiej, która przez wieki kształtowała przyjazne 

sobie otoczenie. Zabytki gminy Łubniany w niezaprzeczalny sposób budują 

świadomość i toŜsamość regionalną mieszkańców. 

Celem niniejszego Programu Opieki nad Zabytkami jest aktywne i skuteczne 

zarządzanie zasobami dziedzictwa kulturowego gminy poprzez wyznaczenie 

podstawowych kierunków działań i budowanie spójnej polityki ochrony zabytków             

w perspektywie wieloletniej. Oczekiwanymi rezultatami będą poprawa stanu 

zachowania zabytków, wyeksponowanie walorów krajobrazu kulturowego oraz 

wykorzystanie zabytków na potrzeby turystyczne, społeczne i gospodarcze. Program 

dzięki podejmowaniu planowych działań na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami ma 

słuŜyć szeroko pojętemu rozwojowi i promocji gminy, równieŜ w zakresie planowania 

przestrzennego, turystyki czy ochrony środowiska.  

 Głównymi adresatami Programu jest społeczność lokalna, bezpośrednio 

zainteresowana polepszeniem stanu zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego. 

Dotyczy to przede wszystkim obecnych oraz przyszłych właścicieli i uŜytkowników 

obiektów zabytkowych, animatorów Ŝycia kulturalnego, lokalnych wspólnot,                    

jak równieŜ władz samorządowych gminy, posiadających rzeczywiste instrumenty 

ochrony zabytków.  
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2.  Podstawa prawna opracowania Programu 

 

Podstawę prawną opracowania Programu Opieki nad Zabytkami Gminy 

Łubniany stanowią zapisy art. 87 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków                 

i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm., ostatnio 

nowelizowana 18 marca 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 75, poz. 474) mówiące, Ŝe Wójt 

Gminy sporządza na okres 4 lat gminny program opieki nad zabytkami, który po 

uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w formie uchwały przyjmuje 

Rada Gminy. Następnie Program ogłaszany jest w wojewódzkim dzienniku 

urzędowym. Z realizacji programu Wójt Gminy sporządza co 2 lata sprawozdanie,  

które przedstawia Radzie Gminy. 

 

Szczegółowe cele opracowania wymienione są w art. 87, ust. 2. cytowanej 

Ustawy:  

• włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, 

wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,  

• uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego               

i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody                        

i równowagi ekologicznej,   

• zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu 

ich zachowania,  

• wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego, 

• podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb 

społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających 

wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami,   

• określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących 

sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków; 

• podejmowanie przedsięwzięć umoŜliwiających tworzenie miejsc pracy związanych 

z opieką nad zabytkami. 

 Ustalenia gminnego program opieki nad zabytkami uwzględnienia się następnie  

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz                             

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (art. 19 ust. 2).  
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3.  System prawny ochrony zabytków w Polsce 

 

3.1.  Główne uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami 

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Z 1997, Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)  

Ustawa zasadnicza stanowi fundament systemu ochrony dziedzictwa 

kulturowego w Polsce: „Rzeczpospolita Polska […] strzeŜe dziedzictwa narodowego 

oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównowaŜonego rozwoju              

(art. 5), […] stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, 

będącej źródłem toŜsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju (art. 6. ust. 1), 

oraz Ŝe kaŜdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność 

za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa 

ustawa (art. 86)”. 

 

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

Ustawa stanowi podstawę prawną ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce, 

określa politykę zarządzania zabytkami oraz wyznacza główne zadnia państwa oraz 

obywateli (właścicieli i uŜytkowników obiektów zabytkowych). Szczegółowe zapisy 

określają  przedmiot, zakres i formy ochrony zabytków oraz opieki nad nimi, zasady 

tworzenia krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz 

finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy 

zabytkach, a takŜe organizację organów ochrony zabytków. Wprowadza pojęcia 

ochrony i opieki. 

 Ochrona zabytków (art. 4) polega w szczególności na podejmowaniu przez 

organy administracji publicznej działań mających na celu : 

• zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umoŜliwiających 

trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie; 

• zapobieganie zagroŜeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości 

zabytków; 

• udaremnienie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków; 

• przeciwdziałanie kradzieŜy, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za 

granicę; 



PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY ŁUBNIANY NA LATA 2011-2014 

7 

• kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków; 

• uwzględnienie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

oraz przy kształtowaniu środowiska. 

  Natomiast opieka nad zabytkami (art. 5) sprawowana przez jego właściciela lub 

posiadacza polega, w szczególności, na zapewnieniu warunków: 

• naukowego badania i dokumentowania zabytku; 

• prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych zabytku; 

• zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie; 

• korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości; 

 

 Opiece i ochronie podlegają, bez względu na stan zachowania (art. 6): 

• zabytki nieruchome – krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne                               

i ruralistyczne i zespoły budowlane, dzieła architektury i budownictwa, dzieła 

budownictwa obronnego, obiekty techniki, cmentarze, parki, ogrody i inne formy 

zaprojektowanej zieleni, miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne bądź 

działalność wybitnych osobistości lub instytucji,  

• zabytki ruchome – dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki 

uŜytkowej, kolekcje stanowiące zbiory przedmiotów zgromadzonych                                 

i uporządkowanych, numizmaty oraz pamiątki historyczne, wytwory techniki, 

materiały biblioteczne, wytwory sztuki ludowej, rękodzieła oraz inne obiekty 

etnograficzne, przedmioty upamiętniające wydarzenia historyczne bądź działalność 

wybitnych osobistości lub instytucji,  

• zabytki archeologiczne – pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego 

osadnictwa, cmentarzyska, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej                      

i artystycznej. 

Ochronie ustawodawczej mogą podlegać równieŜ nazwy geograficzne, 

historyczne lub tradycyjne nazwy obiektu budowlanego, placu, ulicy lub jednostki 

osadniczej. 

 

 Ustawa wskazuje formy ochrony zabytków (art. 7), do których naleŜą: 

• wpis do rejestru zabytków (prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków. Do rejestru wpisuje się zabytek na podstawie decyzji wydanej przez WKZ                  
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z urzędu bądź na wniosek właściciela zabytku lub uŜytkownika wieczystego gruntu, na 

którym znajduje się zabytek nieruchomy); 

• uznanie za pomnik historii (przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek 

ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego); 

• utworzenie parku kulturowego (przez Radę Gminy na podstawie uchwały); 

• ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo              

w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach 

zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu 

lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie 

lotniska uŜytku publicznego. 

 

Zapisy dotyczące samorządu gminnego 

 

Ochrona zabytków znajdujących się na terenie gminy naleŜy do jednych                       

z obowiązków i kompetencji samorządu lokalnego. Zadania stojące przed organami 

administracji publicznej (m.in. zarządami gmin), precyzuje wymieniony juŜ art. 4. 

Ustawy. Realizacji tych zadań, obok sporządzenia gminnego programu opieki nad 

zabytkami (art. 87), ma słuŜyć m.in.:  

• prowadzenie gminnej ewidencji zabytków (art. 22, ust. 4 i 5): „Wójt prowadzi 

gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych 

z terenu gminy. W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte: 

1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru; 

2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków; 

3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta w porozumieniu                                

z wojewódzkim konserwatorem zabytków 

Ewidencja zabytków stanowi podstawę do sporządzenia gminnego programu 

opieki nad zabytkami.  

• utworzenie przez Radę Gminy, po zasięgnięciu opinii WKZ, parku kulturowego               

w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróŜniających się 

krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej 

tradycji budowlanej i osadniczej (art. 16). Park kulturowy przekraczający granice gminy 

moŜe być utworzony i zarządzany na podstawie zgodnych uchwał Rad Gmin (związku 

gmin), na terenie których ten park ma być utworzony 
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•  uwzględnianie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami się przy sporządzaniu                  

i aktualizacji strategii rozwoju gmin, studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji 

o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji w zakresie lotniska uŜytku publicznego (art. 18). 

• udzielanie przez organ stanowiący gminy dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, na zasadach 

określonych w podjętej przez ten organ uchwale (art. 81). 

• powierzenie przez Wojewodę, na wniosek WKZ, w drodze porozumienia, 

prowadzenia niektórych spraw z zakresu swojej właściwości, w tym wydawanie decyzji 

administracyjnych gminom, a takŜe związkom gmin, połoŜonym na terenie 

województwa (art. 96).  

 

3.2.  Organizacja organów ochrony zabytków 

 

 Organami ochrony zabytków są (art. 89): minister właściwy do spraw kultury              

i ochrony dziedzictwa narodowego, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym 

zakresie, wykonuje Generalny Konserwator Zabytków oraz wojewoda, w imieniu 

którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Wojewódzki Konserwator 

Zabytków, który kieruje wojewódzkim urzędem ochrony zabytków. 

 Wojewódzkiego konserwatora zabytków powołuje i odwołuje wojewoda,               

za zgodą Generalnego Konserwatora Zabytków (art. 91). Do zadań wykonywanych 

przez WKZ naleŜy w szczególności: 

1) realizacja zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami; 

2) sporządzanie, w ramach przyznanych środków budŜetowych, 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; 
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5) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań 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. 

  

3.3. Pozostałe uwarunkowania prawne dotyczące ochrony i opieki nad 

zabytkami 

 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,               

poz. 1591 z późn. zm.) 

 Ustawa reguluje szczegółowy zakres zadań związanych z ochroną zabytków na 

poziomie lokalnym. Do zadań własnych gminy naleŜy wykonywanie zadań w zakresie 

m.in. kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami a takŜe ładu przestrzennego, 

gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.  

  Warto zwrócić uwagę, Ŝe zakres dotyczący szeroko pojętej ochrony zabytków, 

mieści w sobie zarówno zapisy ściśle mówiące o ochronie zabytków, jak równieŜ 

pozostałe, dotyczące ochrony środowiska, przyrody, turystyki, zieleni gminnej                           

i zadrzewień a takŜe promocji gminy. Takie całościowe, wielostronne podejście 

pozwala skuteczniej chronić oraz lepiej wykorzystywać zasoby zabytkowe gminy co 

pozytywnie wpływa na pozostałe dziedziny działalności. 

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62            

poz. 627 z późn. zm.)  

W Ustawie zapisano, iŜ prognoza oddziaływania na środowisko, sporządzana 

przy okazji opracowywania polityk, strategii, planów lub programów powinna 

„określać, analizować i oceniać przewidywane znaczące oddziaływania, [...] na 

środowisko, a w szczególności na […] zabytki, jak równieŜ w przypadku odstąpienia od 
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przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, Ustawa 

nakłada obowiązek sprawdzenia, czy decyzja o odstąpieniu uwzględnia: […] „cechy 

obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w szczególności obszaru                             

o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadających znaczenie dla 

dziedzictwa kulturowego wraŜliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia 

standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu. 

Niezwykle waŜne są przepisy dotyczące planowanych przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko i wymagających sporządzenia „raportu                         

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko”. Dla ochrony dziedzictwa 

kulturowego przepis ten jest istotny w kontekście budowy wieŜ telefonii komórkowej 

oraz stosunkowo nowej inicjatywy, jaką jest budowa farm wiatrowych i ich 

oddziaływanie na krajobraz kulturowy, a więc przestrzeń historycznie ukształtowaną               

w wyniku działalności człowieka, zawierającą wytwory cywilizacji oraz elementy 

przyrodnicze. 

 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                   

(Dz. U. z  2003 r. nr 80 poz. 717 z późn. zm.). 

Ustawa precyzuje co powinno być uwzględniane podczas sporządzania studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, a takŜe ustalenia lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. W interesującym nas obszarze w planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym uwzględniania się „wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego                   

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej” (art. 1),  

W studium uwzględniać naleŜy uwarunkowania wynikające ze: […] „stanu  

środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości 

zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego, stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej” (art. 10). 

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”. 
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Istotne jest nałoŜenie na wójtów obowiązków zarówno zawiadomienia m.in. 

wojewódzkiego konserwatora zabytków o przystąpieniu do sporządzania studiów, 

planów zagospodarowania przestrzennego i występowania o opinie i wnioski,                    

jak równieŜ opiniowania (studia) lub uzgadniania. 

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 r. nr 89 poz. 414.) 

 Ustawa traktuje zabytki w sposób szczególny, podkreślając, iŜ obiekt budowlany 

naleŜy projektować i budować, zapewniając: „ochronę obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską”. Wymienione są rodzaje 

czynności w procesie budowlanym, równieŜ w kontekście obiektów wpisanych do 

rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, 

obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, a takŜe ujętych w gminnej ewidencji 

zabytków. Budynki podlegające takiej ochronie prawnej nie wymagają świadectwa 

charakterystyki energetycznej. 

 W przypadku obiektów wpisanych do rejestru zabytków wymagane jest 

uzyskanie pozwolenia na na remont tych obiektów lub ich rozbiórkę (ale w tym 

wypadku dopiero po skreśleniu obiektu z rejestru zabytków przez Generalnego 

Konserwatora Zabytków). Podobnie jest w przypadku chęci zainstalowania na takim 

obiekcie tablic i urządzeń reklamowych. Ustawa nakazuje wprost wymóg uzyskania 

pozwolenia WKZ przed wydaniem pozwolenia na budowę. 

  

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115              

poz. 741)   

 Jednym z wymienionych celów publicznych jest „opieka nad nieruchomościami 

stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami”. Kolejne zapisy precyzują, jakie działania wymagają pozwolenia 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Są to sprzedaŜ, zamiana, darowizna lub 

oddanie w uŜytkowanie wieczyste nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, 

stanowiących własność Skarbu Państwa (tu wyjątkiem są nieruchomości będące we 

władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych) lub jednostki samorządu terytorialnego oraz 

wnoszenie tych nieruchomości jako wkładów niepienięŜnych do spółek, podział 

nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. 
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 Ponadto dopuszczono moŜliwość nałoŜenia na nabywcę nieruchomości 

gruntowej, oddawanej w uŜytkowanie wieczyste, obowiązku (zapisanego w umowie) 

odbudowy lub remontu połoŜonych na niej zabytkowych obiektów budowlanych.                

Taki sam obowiązek moŜna nałoŜyć w decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu. 

 WaŜne dla właściciela zabytku i zarządcy nieruchomości będącej w trwałym 

zarządzie są zapisy mówiące o obniŜce o 50% ceny nieruchomości lub jej części 

wpisanej do rejestru zabytków, chociaŜ dopuszczono tu takŜe moŜliwość podwyŜszenia 

lub obniŜenia tej bonifikaty oraz o obniŜce o 50% opłat z tytułu trwałego zarządu, która 

to bonifikata równieŜ moŜe być podwyŜszona lub obniŜona. Gminie przysługuje prawo 

pierwokupu w przypadku sprzedaŜy „nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub 

prawa uŜytkowania wieczystego takiej nieruchomości.”  

 

Ustawa o z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 poz. 880)  

 Ustawa określenie „tereny zieleni” definiuje się jako „tereny wraz                               

z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte 

roślinnością, znajdujące się w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miast, pełniące 

funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności parki, 

zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie                          

i zabytkowe oraz cmentarze, a takŜe zieleń towarzyszącą ulicom, placom, zabytkowym 

fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom oraz obiektom kolejowymi 

przemysłowym” 

 Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej 

do rejestru zabytków wydaje WKZ; dotyczy to równieŜ drzew owocowych. 

Ustawodawca posłuŜył się równieŜ pojęciem „wartości historycznych”, „kulturowych”, 

które są jednym z czynników waŜnych przy tworzeniu parków krajobrazowych, 

zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, ustanawianiu pomników przyrody i innych 

czynnościach. 

 

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

kulturalnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 114, poz. 493 z późn. zm.)  

 W Ustawie zapisano Ŝe „prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem 

własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym”, natomiast 

państwo, jako mecenas, wspiera tę działalność, a minister właściwy do spraw kultury              
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i ochrony dziedzictwa narodowego moŜe wspomóc finansowo realizację planowanych 

na dany rok zadań. 

 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 niekoniecznie musi oznaczać 

bezpośrednie czynności przy zabytku, ale równieŜ gromadzenie wiedzy o zabytkach, jej 

udostępnianie poprzez np. organizację wystaw, edukację społeczeństwa dotyczącą 

ochrony zabytków, uświadomienie istnienia odziedziczonych po dawnych 

mieszkańcach dóbr kultury, uwraŜliwienie na wyjątkowy charakter tego dziedzictwa. 
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4.  Spójność Programu z krajowymi, wojewódzkimi i powiatowymi dokumentami 

strategicznymi. 

 

W celu sprawnej i pełnej realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Gminy 

Łubniany, musi on uwzględniać wcześniejsze zapisy dokumentów strategicznych 

szczebla krajowego, wojewódzkiego i powiatowego, o ile nie są sprzeczne z lokalnym 

interesem ochrony dziedzictwa kulturowego gminy Łubniany. 

  

4.1. Uwarunkowania ochrony dziedzictwa kulturowego na szczeblu 

krajowym 

 

Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015 (dokument opracowany przez Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego w 2006 r.) 

 W Strategii, wieloletnim dokumencie strategicznym rozwoju społeczno-

gospodarczego kraju, zwrócono uwagę na walory środowiska naturalnego, potencjał 

kulturowy oraz korzystne połoŜenie na kontynencie Polski. W rozbudowie 

infrastruktury turystycznej niezbędne jest wsparcie inicjatyw lokalnych przez władze 

publiczne. PołoŜenie nacisku na rozwój turystyki zgodne jest takŜe z „Wizją Polski                

do roku 2015”. 

 Zasada zrównowaŜonego rozwoju oraz pielęgnowanie i zachowanie dziedzictwa 

kulturowego pozwolą równieŜ na osiągnięcie głównego celu Strategii, jakim jest 

podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski. Wśród priorytetów Strategii 

waŜnych dla dziedzictwa kulturowego znajdujemy: wzrost konkurencyjności                               

i innowacyjności gospodarki, poprawę stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

(kultura, sport i turystyka), rozwój obszarów wiejskich (rozwój agroturystyki), rozwój 

regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

 

Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013 i Uzupełnienie NSRK na lata 

2004-2020 (dokumenty przyjęte przez Radę Ministrów)   

 Tworzy ramy dla mecenatu państwa w sferze kultury, a przede wszystkim dla 

nowocześnie pojmowanej polityki kulturowej państwa, funkcjonującej w warunkach 

rynkowych, a takŜe dla wspólnoty Polski z Unią Europejską. Głównym celem Strategii 
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jest działanie na rzecz zrównowaŜonego rozwoju kulturowego regionów w Polsce.              

Do priorytetów zaliczamy:  

•   aktywne zarządzanie zasobem stanowiącym materialne dziedzictwo kulturowe celem 

poprawy stanu zachowania zabytków, ich adaptację i rewitalizację oraz zwiększenie 

dostępności do mieszkańców, turystów i inwestorów, 

•  edukację i administrację na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego. 

 Dokumentem słuŜącym wdroŜeniu Strategii w sferze materialnej spuścizny 

kulturowej Polski jest Narodowy Program Kultury „Ochrona zabytków i dziedzictwa 

kulturowego”, w którym 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 słuŜby 

konserwatorskiej, 

• ograniczenia uznaniowości konserwatorów poprzez nałoŜenie na nich 

odpowiedzialności za niezgodne z prawem postępowania, 

•   intensyfikacja ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego, w tym 

szczególnie kompleksowa poprawa stanu zabytków nieruchomych.  

 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (aktualizacja Koncepcji polityki 

przestrzennego zagospodarowania kraju, oprac. 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 zrównowaŜonego 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 zaznaczono, iŜ „głównym celem przestrzennego zagospodarowania 

Polski jest osiągnięcie trwałego, wysokiego tempa wzrostu polskiej gospodarki, przy 

zapewnieniu poprawy stanu środowiska przyrodniczego                                 i 

umoŜliwieniu obecnym i przyszłym mieszkańcom kraju równoprawnego dostępu do 

zasobów przyrody i dóbr kultury.” 
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 Przedstawiono „zasady wynikające z załoŜeń zrównowaŜonego rozwoju”, wśród 

których najwaŜniejsze dla szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego są: 

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

uŜytkowana 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 

przypadkach. Dotyczy to przede wszystkim rozwoju infrastruktury transportowej                    

i rozbudowy miast. 

 Aktualnie trwają prace nad nową Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania 

Kraju 2008-2033. 

 

Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (w trakcie 

opracowywania) 

 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. Jego ramy wyznaczają tezy opracowane przez zespół 

powołany przez Ministra Kultury. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują zapisy 

odnoszące się odpowiednio do działań o charakterze systemowym, dokumentowania, 

monitorowania i standaryzacji metod działania oraz kształcenia i edukacji.  

 Część zawartych tam celów i kierunków działań powinna 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, 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, 

5. zorganizowania w skali kraju systemu i słuŜb (równieŜ na poziomie j.s.t.) dla 

monitorowania stanu dziedzictwa kulturowego,  
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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 toŜsamości, wiedzy i dumy z przeszłości, 

tradycji, wiedzy o sposobie Ŝycia i pracy przodków, poprzez m.in.: edukację                    

na wszystkich poziomach szkół, równieŜ wśród kadr nauczycielskich i kadr 

samorządowych.  

 W załoŜeniach Program ma równieŜ 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 naleŜy to (i tylko to) co na oryginał działa niszcząco,  

5. zasada czytelności i odróŜnialności ingerencji, 

6. zasada odwracalności metod i materiałów,  

7. zasada wykonywania wszelkich prac zgodnie z najlepszą wiedzą i na najwyŜszym 

poziomie.  

 

4.2. Uwarunkowania ochrony dziedzictwa kulturowego na szczeblu 

wojewódzkim 

 

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000-2015 (uchwała                            

nr XXXIX/350/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z 11 października 2005 r.). 

 W celu prawidłowego rozwoju regionu przyjęto następujące 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 kreowania dobrego wizerunku regionu,  
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4. kultura jako czynnik integracji społecznej, musi znaleźć miejsce w planach 

rozwojowych,  

5. tworzenie warunków trwałego zrównowaŜonego rozwoju poprzez rewitalizację                 

i ochronę środowiska.  

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013 (uchwała 

Zarządu Województwa Opolskiego nr 57/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r.) 

 Głównym celem RPO 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 wyŜsze – z rozwinięciem na rozwój kultury 

oraz ochrony dziedzictwa kulturowego (Działanie 5.3), 

•   aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych – rewitalizacja obszarów 

miejskich oraz zagospodarowanych terenów zdegradowanych (Działanie 6.1 oraz 6.2). 

 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego (uchwała Sejmiku 

Województwa Opolskiego nr XLVIII/505/2010 z dnia 28 września 2010 r.)  

 W Planie przyjęto, Ŝe „celem polityki przestrzennej jest ochrona dóbr kultury 

materialnej i niematerialnej a kształtowanie środowiska kulturowego powinno 

generować rozwój innych dziedzin Ŝycia regionu (np. turystyki i rekreacji, osadnictwa, 

leśnictwa, rolnictwa). Obiekty kultury materialnej winny być wykorzystane                            

i uŜytkowane z zapewnieniem opieki konserwatorskiej, rewaloryzacji i nadania im 

odpowiednich funkcji uŜytkowych”. Dokument powołuje się przy tym na główne cele              

i priorytety ochrony dziedzictwa kulturowego zawarte w Programie Opieki nad 

Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2007-2010 (uchwała nr XIV/158/2007 

SWO z dnia 20.12.2007 r.). 

 Za główne zasady zagospodarowania przestrzennego w zakresie dziedzictwa 

kulturowego uznano: 

1) zachowanie ładu przestrzennego na terenach zabudowy historycznej  

2) obejmowanie prawną ochroną dziedzictwa kulturowego poprzez opracowywanie 

m.p.z.p. z określeniem stref ochrony konserwatorskiej  
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3) nadawanie mocy prawnej Gminnym Ewidencjom Zabytków poprzez umieszczanie 

ich w m.p.z.p. 

4) kompleksową ochronę obszarów i obiektów zabytkowych, 

5) wykorzystanie obiektów i obszarów zabytkowych do pełnienia określonych funkcji, 

zgodnych bądź nie kolidujących z ich zabytkowym charakterem, 

6) oszczędne kształtowanie krajobrazu kulturowego, a takŜe przeciwdziałanie 

rozpraszaniu historycznie ukształtowanej zabudowy, 

7) harmonizowanie zabytkowych układów urbanistycznych w powiązaniu z rozwojem 

osadnictwa i komunikacji, 

8) zachowanie mieszkalno-usługowego charakteru centrów miast, 

9) eksponowanie regionalnych cech środowiska kulturowego województwa opolskiego, 

10) inicjowanie nowych form ochrony dziedzictwa kulturowego poprzez tworzenie 

pomników historii i parków kulturowych w symbiozie z przyrodą i wymogami 

rozwoju społeczno-gospodarczego. 

 Główne kierunki polityki przestrzennej w zakresie ochrony dziedzictwa 

kulturowego: 

1) ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego 

2) ochrona historycznych układów przestrzennych, 

3) ochrona obiektów i miejsc dziedzictwa kulturowego, w tym dóbr kultury 

współczesnej, 

4) ochrona dziedzictwa archeologicznego, 

5) ochrona materialnych i niematerialnych przejawów tradycji kultury ludowej, 

6) ochrona miejsc pamięci narodowej i świadectw przeszłości historycznej, 

7) wykorzystanie elementów dziedzictwa kulturowego dla rozwoju regionu. 

 Plan podaje przykłady jedynie najcenniejszych zabytków województwa 

opolskiego, które naleŜy objąć szczególną ochroną. Niestety brak jest terenów 

zabytkowych z gminy Łubniany, z wyjątkiem „Stobrawskiego Parku Krajobrazowego”, 

utworzonego rozporządzeniem Wojewody Opolskiego w dniu 02.11.1999 r., którego 

część leŜy na terenie gminy. 
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Program Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2007-2010 (uchwała 

Nr XIV/158/2007 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2007 r.) 

 Dokument o charakterze strategicznym dla zarządzania zasobami dóbr kultury          

w województwie opolskim. 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: Rewaloryzacja miast.  

Priorytet 3: Poprawa stanu zachowania krajobrazu i dziedzictwa regionalnego oraz 

odnowa wsi.  

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 załoŜeń 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 

toŜsamości regionalnej.  

Priorytet 1: Podniesienie poziomu edukacji społeczeństwa dot. regionalnego 

dziedzictwa kulturowego  

Priorytet 2: Powołanie nowych instytucji do spraw dziedzictwa i współpracy z juŜ 

istniejącymi.  

Priorytet 3: Współpraca między regionami.  

 W Programie brak jest przykładów dziedzictwa kulturowego z gminy Łubniany 

(z wyjątkiem wspomnianego juŜ „Stobrawskiego Parku Krajobrazowego”). Obecnie 
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trwają prace przy opracowywaniu Programu Opieki nad Zabytkami Województwa 

Opolskiego na lata 2011-2014, który będzie aktualizacją poprzedniego. 

 

Strategia rozwoju turystyki w województwie opolskim na lata 2007-2013 (dokument 

nie przyjęty stosownymi uchwałami) 

 Dokument podaje perspektywy oraz cele strategiczne rozwoju turystyki                             

w regionie m.in. powiązane z szeroko pojętym dziedzictwem kulturowym: 

• Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego – turystyka miejska i kulturowa. 

 Cele kierunkowe mające znaczenia dla ochrony i zarządzania zabytkami: 

– udostępnienie w większym zakresie obiektów archeologicznych                                      

i paleontologicznych dla celów turystycznych; 

– rewaloryzacja, restauracja i udostępnienie turystom zabytkowych układów 

urbanistycznych; 

–   rozwój turystyki związanej z atrakcjami historycznymi; 

–  rozwój turystyki przemysłowej (industrialnej); 

–    rozwinięcie oferty kulturalnej, rozrywkowej i widowiskowo-sportowej; 

–    wzbogacenie oferty turystyki pielgrzymkowej.  

• Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego – turystyka na terenach wiejskich.  

 Cele kierunkowe mające znaczenia dla ochrony i zarządzania zabytkami: 

– rozwój agroturystyki – gminę Łubniany zaliczono do głównych obszarów 

predestynowanych do rozwoju agroturystyki; 

– pełniejszy rozwój ekoturystyki. 

 

4.3. Uwarunkowania ochrony dziedzictwa kulturowego na szczeblu 

powiatowym i międzygminnym. 

 

Program Rozwoju Wspólnoty Opolskiej (uchwała Rady Powiatu Opolskiego nr 

XVIII/158/2001 z dnia 19.04.2001 r.) 

W Programie została określona misja: „Wspólnota Opolska obszarem zgodnego 

współistnienia człowieka, środowiska i techniki, zamieszkałym przez ludzi świadomych 

swoich tradycji, z dynamiczną gospodarką, atrakcyjnymi miejscami wypoczynku, 

wieloma instytucjami kulturalnymi oraz z silnie rozwiniętym ośrodkiem naukowo-

badawczym i akademickim w Opolu”. 
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Priorytetami Programu są: 

1. Ochrona środowiska naturalnego.  

2. Tworzenie warunków dla rozwoju przemysłu wysokich technologii.  

3. Rozwój przemysłu turystycznego.  

4. Kultywowanie tradycji i tworzenie nowych wartości kulturowych. 

W zakresie szeroko pojętej ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego 

wyznaczono cel główny: „F. Ochrona i wykorzystanie zespołów przyrodniczo-

krajobrazowych w celach turystyczno-rekreacyjnych i naukowych”. W ramach tego 

celu wyszczególniono cele operacyjne: 

F 1. Rozpoznanie walorów przyrodniczych obszaru Wspólnoty 

F 2. Zagospodarowanie kompleksów przyrodniczo-krajobrazowych oraz  jezior ,stawów          

i zbiorników wodnych dla potrzeb turystycznych, rekreacyjnych i naukowych 

F 3. Wykorzystanie infrastruktury kolejowej do celów turystycznych 

F 4. Rozwój bazy turystycznej i agroturystycznej 

F 5. Uświadomienie społeczności lokalnej moŜliwości wynikających z wykorzystania 

walorów turystyczno-rekreacyjnych regionu 

F 6. Dbałość o porządek, ład oraz estetykę miejscowości i posesji 

F 7. Tworzenie miejsc pracy w obsłudze ruchu turystycznego 

F 8. Promocja walorów przyrodniczych i turystyczno-rekreacyjnych  regionu 

Dla Gminy Łubniany szczególne znaczenie mają następujące zadania-idee 

projektów: 

F 1.1. Przeprowadzenie audytu walorów przyrodniczych i turystycznych Wspólnoty 

Opolskiej 

F 1.2. Opracowanie strategii turystycznej dla Wspólnoty Opolskiej 

F 1.3. Weryfikacja istniejących obiektów zabytkowych objętych ochroną 

konserwatorską 

F 2.1. Opracowanie koncepcji  wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych oraz           

naukowych Stobrawskiego Parku Krajobrazowego i innych kompleksów leśnych 

F 3.1. Wykorzystanie dla celów turystycznych połączenia kolejowego Opole – Jełowa - 

           Namysłów 

F 4.1. Opracowanie tras turystycznych dla obszarów Wspólnoty (odrębnie dla turystyki 

           pieszej, rowerowej i samochodowej) 
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F 4.5. Uruchomienie zielonej sieci noclegowej na terenie Wspólnoty (stanice harcerskie, 

pola namiotowe, baza agroturystyczna, itp.) 

F 5.1  Organizacja konkursów promujących turystykę i agroturystykę 

F 7.1. Opracowanie programu wspierającego rozwój turystyki agroturystyki 

F 7.2. Stworzenie ośrodka doradczego (biznesplany, usługi marketingowe) dla potrzeb 

           rozwoju turystyki i agroturystyki  

F 8.1. Opracowanie przewodnika turystycznego po regionie  

F 8.2. Utworzenie sieci punktów informacji turystycznej 

 

Program współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalności  poŜytku publicznego na rok 2011 

 Ustalono zadania priorytetowe z zakresu zadań publicznych  o charakterze 

ponadgminnym, które mogą być wspierane lub zlecane do realizacji przez Powiat.                 

W dziedzinie kultury i sztuki wyszczególniono zakres: 

− wspieranie imprez o charakterze powiatowym mających istotne znaczenie dla 

kultury i tradycji Powiatu, 

− wspieranie akcji promującej dziedzictwo kulturowe  Powiatu, 

− upowszechnianie i promocja twórczości kulturalnej mieszkańców Powiatu  w kraju  

i za granicą, 

− edukacja kulturalna i propagowanie sztuki wśród dzieci, młodzieŜy i dorosłych 

zamieszkałej na terenie Powiatu, 

− propagowanie kultury mniejszości narodowych zamieszkałych na terenie Powiatu, 

− rozwijanie zainteresowań kulturą Powiatu. 

 

Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Opolskiego – planowane jest przygotowanie 

Programu na lata 2011-2015. 

 

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Stobrawski Zielony Szlak ”  

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak ” jest 

stowarzyszeniem obejmującym swoim zasięgiem gminy Domaszowice, Lubsza, 

Łubniany (11 wsi sołeckich), Murów, Namysłów, Pokój, Popielów i Świerczów. 

Powołano ją do Ŝycia w celu przystąpienia do opracowania i realizacji Lokalnej 
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Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013, dostosowując się do nowych wymogów.  

  LGD wyznaczyło sobie misję do spełnienia którą jest: „Wykorzystując                       

i eksponując dziedzictwo wielokulturowe i zasoby przyrodnicze obszaru oraz 

aktywność mieszkańców koordynujemy działania partnerów i dąŜymy do stworzenia 

gościnnej i atrakcyjnej oazy Europy”. LSR określa cele ogólne i szczegółowe oraz 

wskazuje planowane przedsięwzięcia słuŜące osiągnięciu poszczególnych celów 

szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacje.  

 W zasadzie wszystkie planowane przedsięwzięcia mogą dotyczyć ochrony                  

i zachowania szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego, w szczególności 

zabytków:  

I. „Stobrawski Zielony Szlak – turystyka i rekreacja dla ciekawych i aktywnych” 

II. „Pokój – gwiazda na zielonym szlaku”  

III. „Stobrawskie centrum edukacji przyrodniczej”  

IV. „Lasy i stawy – wykorzystanie lokalnych zasobów” 

V. „Innowacyjny Stobrawski Zielony Szlak” 

VI. „ Popielów promotorem przedsiębiorczości” 

VII. „Nowoczesne i funkcjonalne usługi społeczno-kulturalne” 

VIII. „Edukacja – szansą na przyszłość” 

IX. „Zdrowy styl Ŝycia dostępny dla kaŜdego” 

 Szczegóły dotyczące przedsięwzięć dostępne są na stronie internetowej 

Stowarzyszenia: http://www.stobrawskiszlak.pl/ 

 

Program Ochrony Środowiska dla powiatu opolskiego na lata 2008-2011                            

z perspektywą do roku 2015 (uchwała nr XXIII/156/09 Rady Powiatu Opolskiego                            

z dnia 25 czerwca 2009 r.) 

Program wyznacza kierunki ochrony środowiska w powiecie opolskim.                     

W zakresie ochrony i rozwoju systemu obszarów chronionych oraz ochrony krajobrazu 

kulturowego w powiecie opolskim najwaŜniejszymi celami są: 

− objęcie ochroną prawną nowych obszarów, cennych przyrodniczo o znaczeniu 

regionalnym i międzynarodowym oraz korytarzy ekologicznych stanowiących 

powiązanie               z najwaŜniejszymi strukturami przyrodniczymi na terenie powiatu; 
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- ujmowanie w planach zagospodarowania przestrzennego konieczności ochrony 

cennych siedlisk przyrodniczych na terenie powiatu i krajobrazu kulturowego; 

- przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej poszczególnych obiektów na terenie 

powiatu, wskazanie obszarów i siedlisk najbardziej predysponowanych do ochrony 

prawnej; 

- utrzymanie tradycyjnego, urozmaiconego krajobrazu lub przywrócenie róŜnorodnego 

uŜytkowania gruntów na terenach o intensywnej gospodarce rolnej; 

- rozwój rolnictwa ekologicznego, tworzenie ekologicznych gospodarstw, wspieranie 

agroturystyki; 

- ochrona i rewaloryzacja krajobrazu kulturowego, w szczególności na wyznaczonych 

obszarach rezerwatów i parków kulturowych; 

- ochrona walorów kulturowych, parków kulturowych, zabytkowych załoŜeń zieleni, 

między innymi jako rewaloryzacja parków, w tym podworskich i przypałacowych, 

pielęgnacja załoŜeń zieleni, kształtowanie zieleni zabytkowej. 

 W zakresie ochrony przyrody głównymi priorytetami ekologicznymi dla 

powiatu są: 

Priorytet I „Kształtowanie zrównowaŜonego, ekologicznego modelu powiatu 

opolskiego, z poszanowaniem istniejących walorów przyrodniczych, krajobrazowych             

i kulturowych”; 

Priorytet II „Kształtowanie funkcji rekreacyjnych o znaczeniu ponadlokalnym na bazie 

istniejących zasobów przyrodniczych (przy zachowaniu równowagi ekologicznej                   

w obszarach przyrodniczo cennych); 

Priorytet III „Ochrona wartości kulturowych, w szczególności zabytkowych załoŜeń. 

Wśród działań proekologicznych w powiecie, waŜnych dla rozwoju i promocji 

poszczególnych gmin, wymienia się utworzenie szeregu tras turystycznych                              

i rowerowych, które biegną przez tereny atrakcyjne przyrodniczo, często w pobliŜu 

historycznych kościołów, kapliczek, zabytkowych załoŜeń zieleni, pomników przyrody, 

rezerwatów czy innych form ochrony przyrody. Przykładem takiej trasy turystycznej 

jest „Szlak śląskich kapliczek” Opole – Jełowa (ok. 21 km). 
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5.  Spójność Programu z lokalnymi dokumentami strategicznymi i programami. 

 

Z punktu widzenia gminy najwaŜniejsze są zapisy prawa miejscowego. Ochrona 

zasobów dziedzictwa i krajobrazu kulturowego gminy znalazła swoje miejsce                        

w dokumentach o charakterze strategicznym dla gminy oraz opracowaniach 

wyznaczających kierunki polityki przestrzennej gminy: studium uwarunkowań                          

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego gmin, programów i dokumentów dotyczących 

ochrony przyrody. 

 

Strategia Rozwoju Gminy Łubniany 

 Dokument o charakterze strategicznym, w którym wizja rozwoju gminy 

obejmuje 10 celów strategicznych: 

1.  Kanalizacja ścieków komunalnych. 

2.  Rozbudowa gimnazjum. 

3.  Stworzenie bazy turystycznej, wypoczynkowej i rekreacyjnej. 

4.  Restrukturyzacja rolnictwa i rewitalizacji wsi. 

5.  Tworzenie warunków do rozwoju zakładów, bazy usługowo – wytwórczej. 

6.  Poprawa stanu dróg i ich modernizacja. 

7.  Ochrona środowiska. 

8.  Remonty obiektów komunalnych. 

9.  Gazyfikacja gminy. 

10.  Wspieranie działalności kulturowej. 

 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Łubniany na lata 2005-2006 i 2007-2013 (uchwała                       

Nr XXIII/140/05 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 września 2005 r.) 

Obok katalogu obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru i objętych gminną 

ewidencją zabytków Plan identyfikuje główne problemy związane z ochroną zabytków: 

„Stan zabudowań wpisanych do rejestru zabytków, za wyjątkiem kościołów          

nie jest zadowalający. Koszty renowacji oraz ograniczenia formalno-prawne powodują, 

Ŝe restauracja zabytków jest jednym z najmniej priorytetowych zadań samorządowych. 

Ze względu na konieczność podejmowania przedsięwzięć mających duŜo większy 

wpływ na rozwój gospodarczy Gminy, zgodny z kierunkami nakreślonymi w “Strategii 
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Rozwoju Gminy Łubniany” decyzja finansowania zadań priorytetowych wydaje się 

słuszna. Obecna sytuacja związana z wejściem Polski do Unii Europejskiej spowoduje       

z pewnością moŜliwość wykorzystania funduszy strukturalnych równieŜ w tej 

dziedzinie, co wpłynie na podwyŜszenie walorów turystycznych gminy”. 

Zasadniczym celem rozwoju gminy jest zapewnić wysoką jakość Ŝycia 

mieszkańców gminy z zachowaniem rolniczo-mieszkaniowej funkcji gminy, utrzymanie 

funkcji usługowej wsi Łubniany z siedzibą samorządu terytorialnego oraz utrzymanie 

rangi w sieci osadniczej przy wykorzystaniu pozytywnych uwarunkowań lokalnych                  

i regionalnych. 

Na osiągnięcie celu głównego składać się będą cele składowe, do których 

naleŜą: bezpieczeństwo ekologiczne, bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne, wysoka 

jakość warunków mieszkaniowych oraz ład przestrzenny. 

Wśród zadań i projektów do realizacji w najbliŜszych latach wymieniono” 

• zagospodarowanie obiektu zabytkowej remizy straŜackiej w Brynicy,  

• remont zabytkowej kapliczki i pomnika w Kępie, 

• zagospodarowanie obiektu zabytkowej remizy straŜackiej, jako lokalu na zebrania 

sołeckie w Kobylnie, 

• utworzenie monitoringu zabytkowego kościoła w Kolanowicach i podjęcie działań 

mających na celu jego renowację,  

• zagospodarowanie obiektu zabytkowej remizy straŜackiej w Kolanowicach na klub 

kajakowy, 

• zagospodarowanie obiektu zabytkowej remizy straŜackiej w Masowie. 

 
Aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany” (uchwała                

nr XXXI/169/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 1 marca 2010 roku) 

Program obok krótkiej analizy zasobów zabytkowych, objętych formami 

ochrony podkreśla atrakcyjność „urokliwych kapliczek – dzwonnic znajdujące się 

niemal w kaŜdej wsi”, (m.in. XVIII - wiecznej kapliczki zw. "Studzionką" znajdująca 

się w lesie k/Dąbrówki Łubniańskiej) czy teŜ drewniany zabytkowy kościół pw. św. 

Barbary w Kolanowicach. 

Ponadto jako waŜny składnik ekologicznego systemu obszarów chronionych 

gminy wymieniona jest zieleń urządzona, w tym parki, zieleńce oraz zieleń 

towarzysząca zabudowie mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej. Obszar Gminy 
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Łubniany, praktycznie w całości leŜy w obrębie zabytkowego krajobrazu kulturowego                            

o predyspozycjach parków kulturowych wyróŜnionych przez Opolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wymagających ochrony i rewaloryzacji: 

-  „Krajobraz reliktów Puszczy Odrzańskiej”, 

-  „Dolina Odry” (niewielki fragment w części południowej gminy). 

Do celów krótkookresowych (do 2011 roku) w dziedzinie ochrony przyrody naleŜą: 

- objęcie ochroną prawną obiektów kwalifikujących się do tej ochrony, 

- utrzymanie wysokiego standardu ochrony obszarów o wysokich walorach 

przyrodniczych, 

-  popularyzacja wiedzy o walorach przyrodniczych gminy. 

Do celów średniookresowych (do roku 2015) w zakresie ochrony przyrody naleŜą: 

-  pielęgnacja i konserwacja istniejących na terenie gminy obiektów i form ochrony 

przyrody, w tym zabytkowych załoŜeń zieleni, 

- wdraŜanie zieleni urządzonej w obiektach rekreacyjno-wypoczynkowych (istniejących 

i projektowanych) oraz zieleni izolacyjno-osłonowej wzdłuŜ ciągów komunikacyjnych. 

- tworzenie ścieŜek przyrodniczo- dydaktycznych w obrębie obszarów przyrodniczo 

cennych i krajobrazowo atrakcyjnych. 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Łubniany (uchwała Nr XI/54/99 Rady Gminy Łubniany z dnia 09.12.1999 r.)  

 Studium jest dokumentem określającym politykę przestrzenną gminy oraz  

planowany sposób zagospodarowania całego obszaru gminy i stanowi podstawę do 

opracowania przez wójta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Studium zawiera rys historyczny gminy ze zwięzła charakterystyką wartości 

historycznych, kulturowych, przestrzennych i krajobrazowych poszczególnych 

miejscowości. Dołączono teŜ wypis zabytkowych obiektów architektury i budownictwa 

(gminna ewidencja zabytków) oraz stanowisk archeologicznych. 

 Głównym celem rozwoju gminy jest „zapewnić wysoką jakość Ŝycia 

mieszkańców z zachowaniem rolniczo-mieszkaniowej funkcji gminy (…)”. Celami 

składowymi są m.in. „wysoka jakość warunków mieszkaniowych” oraz „ład 

przestrzenny” (osiągnięty m.in. poprzez ochronę wartości kulturowych, równieŜ                   

w korelacji z ochroną środowiska przyrodniczego). W kontekście ochrony dziedzictwa 

kulturowego budzą wątpliwości proponowane działania zmierzające do realizacji 
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pierwszego celu składowego. „Modernizację lub adaptację do innych celów 

przestarzałej substancji mieszkaniowej” i „wymianę zdekapitalizowanej substancji 

mieszkaniowej na nowoczesną” naleŜałoby przeprowadzać po wnikliwym rozpoznaniu 

problemu, z wywaŜoną oceną pozytywnych i negatywnych konsekwencji dla 

społeczeństwa i krajobrazu kulturowego. 

 Dla obszarów objętych ochroną środowiska kulturowego Studium określa 

politykę w ujęciu ogólnym: 

− konserwację i rewaloryzację obiektów i terenów zabytkowych 

− adaptację obiektów i terenów o potencjalnych wartościach kulturowych 

− modernizację obiektów nie mających cech zabytkowych a dysharmonizujących 

obszar o wartościach kulturowych 

− realizację nowych obiektów wkomponowanych harmonijnie w istniejącą, 

historycznie ukształtowaną strukturę zabudowy. 

 W Studium zaproponowano objąć strefą ochrony krajobrazu kulturowego wsie: 

Masów, Kępa (ul. Opolska), natomiast strefą ochrony ekspozycji wsie: Jełowa oraz 

Łubniany. W dokumencie podano równieŜ ogólne zasady kształtowania zabudowy oraz 

krajobrazu. 

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany. 

 Jako akty prawa miejscowego stanowią podstawę planowania przestrzennego 

oraz ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w gminie. Mają one 

wiąŜące i nadrzędne znaczenie dla gospodarki nieruchomościami. Ustalenia dotyczące 

ochrony dziedzictwa kulturowego i krajobrazu w m.p.z.p. powinny sprzyjać ochronie 

otoczenia zabytków przed zbyt intensywną działalnością gospodarczą oraz umoŜliwi ć 

uniknięcie inwestycji, które mogłyby zuboŜyć krajobraz kulturowy. 

 W gminie Łubniany większość obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru 

lub objętych gminną ewidencją zabytków) oraz stanowisk archeologicznych posiada 

dodatkową formę ochrony jaką są ustalenia ochrony w m.p.z.p.: 

• uchwała Nr VII/35/95 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 czerwca 1995 r.                     

w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy 

Łubniany (uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/96/84 Gminnej Rady 

Narodowej w Łubnianach z dnia 27 lutego 1984) – w uchwale zamieszczono wykaz 
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zabytków ruchomych oraz nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków oraz 

stanowisk archeologicznych; 

• uchwały zmieniające m.p.z.p.: uchwała nr VIII/42/99 z 21.09.1999,                                

nr VIII/43/99 z 21.09.1999, nr XII/61/99 z 30.12.1999, nr XII/62/99 z 30.12.1999,                   

nr XVIII/88/2000 z 4.12.2000, nr XVIII/89/2000 z 4.12.2000, nr XXIII/110/2001                   

z 20.08.2001, nr XXIII/111/2001 z 20.08.2001, nr XXIV/116/2001 z 22.10.2001,                  

nr VIII/44/2003 z 6.10.2003, nr VIII/45/2003 z 6.10.2003, nr VIII/46/2003 z 6.10.2003, 

nr VIII/47/2003 z 6.10.2003, nr XXVII/164/2006 z 24.04.2006, nr XXVIII/178/2006              

z 26.06.2006, nr XXIX/184/2006 z 24.07.2006, nr VI/33/2007 z 18.06.2007. 
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6.  Charakterystyka zasobów i analiza stanu zachowania dziedzictwa kulturowego 

gminy Łubniany 

 

6.1. Historia miejscowości oraz najwaŜniejszych znajdujących się w nich 

zabytków 

 

Biadacz 

 Wieś znajduje się około 9 km na północny wschód od Opola, przy północnym 

brzegu Małej Panwi. Od południa poprzez kamienny mostek sąsiaduje  z Luboszycami. 

Biadacz pierwszy raz wzmiankowany był prawdopodobnie w 1279 roku, w 1356 roku 

pod nazwą „Widecz”. W roku 1784 licząca 143 mieszkańców wieś była własnością 

klasztoru w Czarnowąsach, wraz ze znajdującym się w niej folwarkiem. W 1861 roku 

we wsi mieszkało 286 osób, w 1890 – 471, w 1900 – 603, w 1925 – 696, 1945 – 740. 

Obecnie zamieszkuje ją ok. 680 osób.  

  Biadacz w 1938 r.  

 Wieś jeszcze do niedawna miała czytelny układ ulicówki, obecnie nieco zatarty 

przez nową zabudowę. W jej południowej części, u zbiegu ulic Szerokiej i Polnej 

znajduje się murowana, trójkondygnacyjna  kapliczka – dzwonnica, pochodząca                  

z pierwszej poł. XIX w. Mniejsze kapliczki znajdują się przy ul. Leśnej i Polnej, krzyŜe 

– przed szkołą przy ul. Szerokiej; przy opuszczonym gospodarstwie przy ul. Rzecznej, 

malowniczo połoŜony między drzewami; w lesie przed  Masowem krzyŜ tzw. kokotek 



PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY ŁUBNIANY NA LATA 2011-2014 

33 

W pobliŜu rozwidlenia ul. Szerokiej i Kolanowskiej usytuowany jest niewielki 

cmentarz, na którym znajduje się krzyŜ-pomnik upamiętniający mieszkańców wsi, 

którzy zginęli podczas wojen. Oprócz obiektów o funkcjach kultowych zabytkowe 

wartości posiadają nieliczne zagrody o zachowanym układzie budynków oraz, 

zachowane w większej ilości, usytuowane szczytowo do głównej drogi pojedyncze 

budynki mieszkalne.  

   Biadacz, widok ul. Polnej           Biadacz, ul. Polna, kaplica 

 Większość szczytów opracowana jest w prosty sposób – gładką, tynkowaną 

powierzchnię urozmaica symetryczny układ otworów okiennych oraz gzyms lub opaska 

biegnące pod okapem i tworzące kąt ostry przy krawędzi dachu. Bardziej dekoracyjne 

są szczyty domów przy ul. Szerokiej 2 (kompozycja dwóch okien w profilowanych 

opaskach, wnęki na figurkę i daty „1909” zwieńczonych łukiem pełnym); Szerokiej 15 

(ceglane fryzy biegnące przez elewację). Przy ul. Szerokiej 17 zachował się tradycyjny 

układ zabudowy – podłuŜny dom mieszkalny z częścią gospodarczą na tyłach, 

naprzeciw niego mniejszy dom wycuŜny oraz zamykająca działkę od strony pól stodoła. 

 Biadacz ul. Kolanowska 1                   Biadacz, ul. Rzeczna  
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Brynica 

 Wieś połoŜona w północnej części gminy, 18 km od Opola. Jest najstarszą osadą 

w gminie, wzmiankowaną w 1289 roku, w roczniku klasztoru w Czarnowąsach.                 

W 1333 r. wieś została sprzedana braciom Cira, w latach późniejszych dziesięcinę 

pobierali dziekan z Opola i ponownie klasztor w Czarnowąsach. W drugiej połowie 

XVIII w. we wsi znajdowały się dwa folwarki, szkoła, kościół i huta szkła, w 1864 roku 

– tylko folwark i gospodarstwa. Do wsi naleŜał niewielki przysiółek Surowina,                     

w którym znajdowała się leśniczówka. Przez północną część wsi przepływa rzeczka 

Brynica. W planie wsi szczątkowo zachowany układ owalnicowy, będący reliktem 

średniowiecznego osadnictwa (na odcinku od okolic kościoła do pomnika ofiar wojny). 

Pozostała zabudowa gromadzi się wzdłuŜ widłowato rozgałęzionych dróg, w układzie 

ulicówkowym.  

 

  Brynica w 1938 r.  

  

 Pod koniec XVII w. wybudowano w miejscu wcześniejszej kaplicy drewniany 

kościół pw. św. Szczepana. Z powodu złego stanu technicznego i niedostatku miejsca  

w latach 1901-1904 wzniesiono obecny, neogotycki kościół, zachowując część 

wyposaŜenia z poprzedniej świątyni. Znajdująca się naprzeciwko, kalenicowo 

usytuowana plebania powstała w 1818 roku.  
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 We wsi znajdują się liczne kaplice, kapliczki i krzyŜe, w większości zadbane i 

otoczone troską. Nie są to obiekty kubaturowe, w większości dwukondygnacyjne. 

Dodatkowo w części ścian szczytowych domów znajdują się wnęki, a w nich figurki 

świętych lub krzyŜe. 

 

  Nazwa Adres 

1 Kaplica św. Jana Nepomucena (z barwnej, 

nietynkowanej cegły) 

przy kościele 

2 Kaplica Św. Rocha (neogotycka, nietynkowana) ul. Powstańców Śl. 38  

3 Kaplica MB na Podlesiu (1860) ul. 1 Maja 16  

4 Kaplica MB ul. Powstańców Śl.  

5 Kaplica MB na grobli (przy tartaku)  ul. Młyńska 5 

6 Kaplica MB(z czerwonej cegły, w górnej części 

dzwon) 

ul. Kwiatowa 1 (Gróbek) 

7 Kaplica ukrzyŜowania (przemienne pasy 

czerwonej cegły i tynkowanej powierzchni) 

ul. Opolska 4 

8 Kaplica MB  (z czerwonej cegły, ostrołukowe 

otwory ) 

ul. Opolska 39 (Surowina) 

9 Kaplica św. Jana Chrzciciela (otwarta wnęka z 

figurą,  zwieńczona schodkowym szczytem) 

ul. Opolska 35 (Surowina) 

10 Kaplica Serca Pana Jezusa  ul. Prosta 9 

11 Grota MB  ul. Prosta 

 

 Kaplice w Brynicy, tabela oprac. na podstawie inf. ze strony www parafii 

  

 Przy ul. Klasztornej 3a znajduje się silnie zmodernizowany obiekt zwany 

„starym klasztorem”, przed nim usytuowany jest drewniany pawilon z ozdobnymi 

snycerskimi elementami.  

 Poza wsią, przy ul. Młyńskiej 5 mieści się tartak wodny. Część produkcyjna 

została wyburzona, pozostał okazały budynek biurowy z 1923 r., omurowany kanał 
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doprowadzający wodę oraz część urządzeń znanej firmy Eisengiesseren & 

Maschinenfabrik für Mühlenbau A. Wetzig z Wittenbergu (okręg Halle).  

 

 ul. Powstańców Śląskich 56       ul. ks. Klimasa 11 

  

 Zabudowa mieszkaniowa wsi jest znacznie przebudowana. Najciekawsze 

budynki znajdują się m.in. przy ul. Opolskiej 4 (z dobudowaną nową częścią, w starej 

dekoracyjny szczyt z tynkowanymi płycinami), Opolskiej 24 (wyjątkowo dekoracyjny 

dom wycuŜny w neogotyckiej stylistyce,z  zachowaną stolarką i detalem), Powstańców 

Śląskich 52 (nietynkowany, szczyt z gzymsami i fryzem schodkowym przy linii dachu), 

Powstańców Śląskich 56 (dawny sklep o przebudowanej elewacji, zachowane ceglane 

elementy dekoracyjne wokół okien). Oprócz tego osobną grupę stanowią budynki 

opuszczone, które z tego powodu nie uległy modernizacji w ostatnich latach                          

i zachowały zarówno detal architektoniczny, jak i pierwotny układ otworów.                       

W przypadku jakichkolwiek działań przy tych obiektach naleŜy zachować detal 

moŜliwy do wtórnego wykorzystania. Układ budynków w zagrodzie zachował się m.in. 

przy ul. Polnej 12 (w ruinie), ks. Klimasa 10. Jedynym w gminie przykładem 

budownictwa mieszkaniowego drewnianego jest dom wycuŜny przy ul. ks. Klimasa 11, 

z częścią mieszkalną w konstrukcji zrębowej i murowaną częścią gospodarczą. 

Przebudowane zostały zagrody nr 34 i 36, pierwotnie z bramami łączącymi budynki                

i dekoracyjnymi szczytami, obecnie pozbawione wszelkich ozdób oraz bram. 
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  ul. Powstańców Śląskich 47, szkoła                       ul. Powstańców Śląskich, pomnik 

  

 Obiektami wartymi uwagi są teŜ szkoła przy ul. Powstańców Śląskich 47 

(typowy przykład budynku szkolnego z początku XX w.), niewielka remiza przy                 

ul. Powstańców Śląskich, pomnik ofiar wojny przy tej samej ulicy.  

 Są to wszystko budynki tworzące odrębny charakter wsi, zasługujące na 

szczególną troskę jako elementy pozytywnie wpływające na wspólną przestrzeń                      

i świadczące o długiej, bogatej historii osady.  

 

Dąbrówka Łubniańska 

 Wieś połoŜona pomiędzy Jełową a Łubnianami, 16 km na północny wschód od 

Opola. Pierwsza wzmianka o Dąbrówce pochodzi z 1588 r., jednak prawdopodobnie 

istniała ona juŜ wcześniej. W 1830 r. we wsi było 36 gospodarstw oraz jeden młyn. 

Trzy lata później miejscowość nawiedziła zaraza.  Między 1830 a 1864 r. Dąbrówka 

została przyłączona do Łubnian, od 1945 r. znów tworzy osobną wieś. W 1946 r. wieś 

liczyła 740 mieszkańców, w 1960 r. 749, zamieszkujących 170 budynków. Obecnie – 

ok. 580 mieszkańców.  

 Zabudowa wsi ciągnie się wzdłuŜ głównej ulicy. Przy ul. Oleskiej 53 znajduje 

się kapliczka – dzwonnica z 1872 r., wybudowana w miejscu pochówku ofiar  zarazy. 

Kolejna kapliczka (przed 1880) znajduje na posesji przy ul. Leśnej 20, jest murowana            

z czerwonej cegły z dekoracyjnymi wzorami z cegły białej glazurowanej. W lesie na 

północ od wsi, w pobliŜu źródła znajduje się otoczona specjalnym kultem kaplica 

Studzionka, której historia sięga XVIII w.  

 W centrum wsi, przy ul. Oleskiej 32 znajduje się nieuŜytkowany młyn – 

murowany z cegły budynek z przylegającą od strony ulicy tynkowaną częścią 
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mieszkalną. W czasie gdy Dąbrówka przyłączona była do Łubnian, przy ul. Szkolnej 1 

wzniesiono nową szkołę, ob. przedszkole. Budynek, obecnie mocno przebudowany,  

nosił cechy stylu neogotyckiego, którego jedynymi pozostałościami jest ostrołukowy 

portal wejściowy i nietynkowane mury z czerwonej cegły.   

 Zachowała się niewielka ilość zabudowy mieszkaniowej, posiadającej wartości 

zabytkowe, są to m.in. dom przy ul. Oleskiej 67 (usytuowany szczytowo, z 1863 r.,               

z wnękami, ozdobnymi płycinami i ornamentami w szczycie). Dom ten naleŜy wyróŜnić 

ze względu na wykonane w ostatnim czasie ocieplenie: w ścianie szczytowej 

pozostawiono nieocieploną powierzchnię, w której znajduje się wyeksponowana 

dekoracja szczytu. Jest to przejaw troski tym cenniejszy, Ŝe rzadko praktykowany wśród 

właścicieli budynków o podobnym charakterze.  

  

ul. Oleska 67      ul. Oleska 22 

  

 Ponadto – ul. Oleska 71 (z otworami w profilowanych opaskach i ozdobnym 

snycerskim wykończeniem krawędzi dachu), ul. Oleska 22 (scena z drogi krzyŜowej 

wmurowana w ścianę szczytową), budynki z nietynkowanej cegły przy ul. Oleskiej 17               

i 31. Ciekawy układ budynków zachował się przy ul. Oleskiej 38, łączący zabudowania 

gospodarcze z mieszkalnym oraz budynkiem sklepu i gospody. Przy ul. Oleskiej 30 oraz 

Oleskiej 67 znajdują się lamusy – spichlerze, (wpisane do rejestru zabytków 

nieruchomych) drewniane, pokryte warstwą gliny, pochodzące z przełomu XVIII i XIX 

w. Przy ul. Leśnej 21 usytuowana jest dobrze zachowana stodoła wzniesiona częściowo 

w konstrukcji szkieletowej. Niezachowane są przykłady drewnianego budownictwa 

mieszkalnego i stodół.  

 We wsi znajduje się stosunkowo mało budynków współczesnych, odstających 

od historycznych formą i kubaturą. Część gospodarstw jest opuszczona.   
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             Dąbrówka Łubniańska w 1938 r.  

 

Grabie 

 Osada załoŜona w ramach kolonizacji fryderycjańskiej w 1773 roku, jako tzw. 

rzędówka kolonizacyjna. PołoŜona przy szosie Opole – Kluczbork, 20 km w kierunku 

północno – wschodnim od Opola. W 1784 r. Grabie liczyło 20 zagród i 103 

mieszkańców, w 1890 r. – 261 mieszkańców, w 1925 r. – 274, obecnie – około 154 

mieszkańców. Wieś jest typową ulicówką, z zabudową w przewaŜającej części 

budowaną z nietynkowanej, czerwonej cegły.  

 

 Najcenniejszymi obiektami we wsi są neogotycki kościół ewangelicki z 1924 r., 

o smukłej, strzelistej sylwecie i świetnie zachowanym wyposaŜeniem; a takŜe cmentarz 

ewangelicki z  kamiennymi nagrobkami z końca XIX i początku XX w. oraz 

ogrodzeniem.  Niszczejący, nieuŜytkowany kościół został w 2009 r. przekazany parafii 

św. Bartłomieja w Jełowej, w 2010 r. wpisany do rejestru zabytków nieruchomych. 
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Uzyskane dotacje pozwoliły na podjęcie prac remontowych, m.in. przy wymianie 

pokrycia dachowego. Cmentarz jest częściowo uporządkowany. Obiekty te powinny 

być otoczone szczególną troską.  

    Cmentarz ewangelicki                 ul. Wiejska 7, stodoła 

  

 Największym atutem skromnej zabudowy mieszkaniowej wsi jest jej regularne, 

uporządkowane rozplanowanie z przestrzennymi wnętrzami zagród. Budynki w 

większości usytuowane są kalenicowo do drogi i pozbawione elementów dekoracyjnych 

ponad proste ceglane gzymsy przecinające elewacje (oprócz Wiejskiej 24 – drewniany 

ganek, płytkie boniowanie tynku). Przy Wiejskiej 7 znajduje się dobrze zachowane 

gospodarstwo z budynkami gospodarczymi i zamykającą działkę stodołą.  

 

Jełowa 

 Wieś wzmiankowana  ok. 1300 r. jako Ylowa, w 1399 r. – Gilowa. W opisie wsi 

z 1784 r. wymieniane są w niej kościół katolicki, szkoła, młyn wodny oraz 607 

mieszkańców. W 1861 r. wieś liczyła 1138 mieszkańców, obecnie – ok. 2000.  

 Układ wsi mocno rozczłonkowany, z reliktem pierwotnego owalnicowego 

załoŜenia w rejonie dzisiejszej ul. Wolności, w której południowej części znajduje się 

kościół parafialny pw. św. Bartłomieja, pierwotnie otoczony ulicą, zredukowaną 

obecnie do wąskiego przejścia. 

 Kościół powstawał etapami na miejscu drewnianego: prezbiterium wybudowano 

w w 1751, korpus w latach 1842-44, wierzę w 1910, w 1912 – zakrystię. Prezbiterium 

w skromnej barokowej stylistyce, wieŜa  klasycystyczna. Naprzeciw kościoła znajduje 

się zmodernizowana, okazała neogotycka plebania. We wsi znajduje się stosunkowo 

niewiele kaplic (ul. Dworcowa ob. nr 5, Dworcowa 42, przy kościele). 
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               Jełowa w 1938 r.  

 

Po południowej stronie przecinającej wieś ul. Opolskiej znajduje się cmentarz 

parafialny z neogotycką kaplicą i drewnianą bramą. Na tworzącej w swej środkowej 

części wydłuŜony plac ul. Wolności znajduje się remiza, w północnej części znajdowały 

się niewielkie stawy. Zabudowa wokół ul. Wolności w większości usytuowana jest 

szczytowo, z mniejszym budynkiem mieszkalnym po drugiej stronie wąskiej, 

wydłuŜonej działki, ze stodołami na jej przeciwległym końcu. W szczytach znajdują się 

nisze na figury. W pozostałych siedliskach zabudowa jest mniej regularna, usytuowana 

szczytowo lub kalenicowo, duŜa ilość obiektów jest murowana z nietynkowanej cegły.  

 Przy ul. Dworcowej znajduje się bogaty, jedyny na terenie gminy zespół 

budynków związany z infrastrukturą kolejową, oddanej do uŜytku 1 sierpnia 1889 r. W 

jego skład wchodzą dworzec, wieŜa wodna, magazyny, transformator, budynki dla 

pracowników kolei, nastawnia. Część z nich jest nieuŜytkowana. W północnej części 

wsi, przy ul. Nadleśnej 16, znajduje się dawny budynek nadleśnictwa, obecnie będący 

własnością prywatną. Obiekt jest wzorowo odrestaurowany i znajduje się w bardzo 

dobrym stanie technicznym. Przy tej samej ulicy pod numerem 28 znajduje się 

nieczynna, zabytkowa cegielnia z lat 1935-36,o tradycjach sięgających przełomu XIX i 

XX w. i z zachowanym kompletem sprawnych maszyn. 
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       Dworzec w Jełowej              WieŜa wodna 

  

 Po terenie wsi rozsiane są sklepy, często znajdujące się w tych samych 

budynkach od początku ubiegłego wieku. Najciekawszymi przykładami budownictwa 

mieszkalnego są domy przy ul. Wolności 22 (z resztą zabudowy działki), Wolności 27 

(a takŜe dom wycuŜny, stodoła i murowane ogrodzenie), ul. Wolności 37 (z 1896 r., 

oraz brama i mniejszy budynek mieszkalny), dom wycuŜny przy ul. Wolności 39 (oraz 

brama łącząca go z raŜąco przebudowanym głównym domem),  ul. Wolności 44,                 

ul. Nadleśna 45 (z 1911 r.)  

   ul. Wolności 44       ul. Nadleśna 16 

  

 Ogólnie wieś zachowała w duŜej mierze swój układ przestrzenny i część 

historycznej zabudowy, część nowych budynków wzniesiona jest z uwzględnieniem 

skali i układu sąsiednich zabudowań,  tylko niektóre są niedostosowane do charakteru 

zabudowy wiejskiej.  
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Kępa 

 PołoŜona najbliŜej Opola miejscowość w gminie, połoŜona w widłach rzeki 

Swornicy i Imielnicy. Wzmiankowana w 1459 r., prawdopodobnie istniała juŜ 

wcześniej. W roku 1618 znajdował się w niej młyn, w 1861 wieś zamieszkiwało 361 

osób. Obecnie – ok. 849.  

 

             Kępa w 1938 r.  

  

 Obecnie wieś ma charakter wielodroŜnej ulicówki, z najcenniejszymi 

budynkami znajdującymi się wzdłuŜ ul. Opolskiej. Przy ul. Opolskiej 8 znajduje się 

kapliczka w stylistyce neogotyckiej, przy ul. Opolskiej 9 – kaplica-dzwonnica z ok. 

1800 r, murowana, o trzech oddzielonych gzymsami kondygnacjach, nakryta daszkiem 

z półokrągłymi szczycikami. Na skrzyŜowaniu ul. Luboszyckiej i Słowackiego mieści 

się murowana, trójkondygnacyjna kaplica z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego. W centrum 

wsi znajduje się pomnik poległych mieszkańców wsi.  

 Przy wjeździe do wsi od strony Opola, tuŜ za kamiennym mostkiem, znajdowała 

się okazała gospoda (Opolska 28). Wśród szczytowej zabudowy ul. Opolskiej 

wyróŜniają się budynki z nr 2, 4, 7 i 7a, 8, 10, 12, 14, 16, budynki gospodarcze przy            

ul. Opolskiej 20 i 22, domy przy ul. Polnej 1-1a, 3, 7, 9; ul. Wróblińska 1.  
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           ul. Opolska 14-16          ul. Opolska 8 

  

 Ze względu na jednorodność układu i zabudowy, ochronie powinna podlegać 

cała zabudowa ul. Opolskiej. ZagroŜeniem dla substancji zabytkowej jest postępująca 

urbanizacja wsi.  

 

Kobylno 

 Wieś wzmiankowana w 1300 r. jako „Koblino”. Około 1500 r. zakupiona od 

Pawła Kobylynskyego przez księcia Jana, ponownie sprzedana w 1527 r. Mikołaja 

Kositskyemu. W 1687 r. Kobylno naleŜało do do właściciela Dombrowki, w 1729 r. 

kupiony od Adama Henryka Skronskiego z Budzowa przez Karola Fryderyka Blachy de 

Lub. Kościół w pw. św. Mateusza powstał z fundacji hrabiny von Gaschin w 1798 r.            

W 1830 r. wieś zamieszkiwało 240 osób, znajdowało się w nim 31 domów, folwark, 

młyn wodny i bielarnia. W 1890 r. Kobylno liczyło 286 mieszkańców, w 1925 r. – 321, 

obecnie – ok. 213.  

 Wieś o układzie wielodroŜnej ulicówki, o zabudowie skupionej wzdłuŜ                    

ul. Wiejskiej i prostopadłych do niej – Polnej i Turawskiej. W architekturze wsi 

dominuje sylweta kościoła, wyróŜniająca się w południowej panoramie wsi, sąsiadujący 

z nim dawny budynek szkoły oraz najokazalsze na terenie gminy załoŜenie folwarczne. 

Ze względu na niską urodzajność okolicznych gleb, gospodarstwo nastawione było na 

hodowlę koni. 
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            Kobylno w 1938 r.  

  

 Zabudowania skupione są wokół prostokątnego podwórza, którego zachodni bok 

zajmuje czworak z niewielką remizą (ob. garaŜ), południowy, wzdłuŜ ul. Wiejskiej – 

stajnia, stodoła z częściami mieszkalno -biurowymi. Przy części wschodniej znajdował 

się sad i niewielki ogród, przy boku północnym – domy i mniejsze budynki 

gospodarcze. W stajni zachowane są obszerne sklepienia Ŝaglaste wsparte na słupach 

oraz część wyposaŜenia. Na północ od folwarku znajdował się młyn. Stan zespołu jest 

zróŜnicowany, w większości wymaga przeprowadzenia prac remontowych. 

  ul. Wiejska, czworaki i remiza  ul. Wiejska, dawna szkoła   
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 W sąsiedztwie kościoła znajduje się neogotycki budynek szkoły, mieszczący 

obecnie Dom Myśliwski. Zabudowa wsi w przewaŜającej ilości usytuowana jest 

kalenicowo, z duŜą częścią budynków wzniesionych z nietynkowanej cegły – 

szczególnie przy ul. Turawskiej, gdzie znajdują się wzniesione na początku wieku 

niewielkie gospodarstwa pracowników folwarcznych. Na niektórych z nich znajdują się 

elementy dekoracyjne wykonane z glazurowanej cegły (np. nr 16).  

ul. Turawska 16                          ul. Wiejska 11 

  

 Pozostała zabudowa nie przedstawia wybitnych walorów zabytkowych, jednak 

walorem wsi jest jednolitość i kameralność zabudowy, malownicze usytuowanie wsi i 

poszczególnych gospodarstw. W przypadku wprowadzania nowych budynków w układ 

przestrzenny wsi, zachować naleŜy skalę zabudowy.  

 

Kolanowice 

 Wieś połoŜona nad Małą Panwią, o nieokreślonych początkach i 

przypuszczalnie średniowiecznym rodowodzie. W 1784 r. we wsi znajdowały się m.in. 

szkoła i młyn.    Na początku XIX w. z Opola przeniesiono drewniany kościół, 

znajdujący się do dziś            w południowej części wsi i poświęcony w 1812 r. W 1861 

r. ludność wsi wynosiła 269 osób, w 1890 r. – 327, obecnie – ok. 511 mieszkańców.  

 Najcenniejszym obiektem we wsi jest drewniany kościół pw. św. Barbary. 

Najokazalsza kapliczka znajduje się przy skrzyŜowaniu ul. Szkolnej i Piaskowej, oprócz 

tego mniejsze znajdują się na prywatnych posesjach (np. Powstańców Śląskich 26), 

rzadziej w szczytach domów (Powstańców Śląskich 8).  Przy drogach biegnących przez 

miejscowość znajduje się pięć krzyŜy.  
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            Kolanowice w 1938 r.  

  

 Większość budynków  dawniej pełniących waŜne społeczne funkcje, utraciło je. 

Dawna szkoła (ul. Szkolna 6) jest obecnie domem wielorodzinnym, młyn wodny (ul. 

Młyńska), jeszcze w latach sześćdziesiątych posiadający pełne wyposaŜenie, obecnie 

znajduje się w ruinie; remiza straŜacka wzniesiona ok. 1933 r. (przy budynku 

Powstańców Śląskich 15) nie jest uŜytkowana, budynek przy ul. Powstańców Śląskich 

31, mieszczący sklep i piekarnię, obecnie pełni jedynie funkcje mieszkalne.  

 

    ul. Powstańców Śląskich 29  ul. Szkolna 6 
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 Spośród budynków mieszkalnych wyróŜniają się m.in. usytuowany bokiem              

do ul. Luboszyckiej dom przy ul. Powstańców 5 (1873 r.), gospodarstwo przy                             

ul. Powstańców Śląskich 8 (z kapliczką w szczycie budynku mieszkalnego), dom                  

z przylegającymi budynkami gospodarczymi przy ul. Powstańców Śląskich 11 (1898 

r.), ul. Powstańców 29 (z ceglanymi opaskami wokół okien i wnęki w szczycie oraz 

domem wycuŜnym). Popularnym elementem dekoracyjnym we wsi są ceramiczne 

plakiety z figuralnymi przedstawieniami, wmurowywane w szczyty (np. Powstańców 

Śląskich 20). TakŜe w Kolanowicach znajduje się znaczna ilość opuszczonych zagród,  

z zachowaną stolarką, elementami wyposaŜenia itp., moŜliwymi do wtórnego 

wykorzystania. 

     Fragment alei przy wjeździe do wsi           Róg ul. Piaskowej i Szkolnej, kapliczka 

  

 Ochronie powinny podlegać, oprócz budynków wpisanych do rejestru, takŜe 

najbardziej  dekoracyjne budynki oraz rozwiązania typowe, jak schemat kompozycji 

szczytów a takŜe przewaŜający, szczytowy układ budynków. Sam układ przestrzenny 

wsi, mocno przekształcony, nie przedstawia sobą wartości uzasadniających objęcia go 

ochroną konserwatorską.  

 

Luboszyce 

 Wieś połoŜona 5 km na północny wschód od Opola, na południowym brzegu 

Małej Panwi. Wzmiankowana w 1295 r. Kolejne informacje dotyczą transakcji 
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handlowych dotyczących wsi i danych statystycznych. W 1784 r. osada liczyła 223 

mieszkańców, w 1855 – 385, w 1925 – 761, obecnie – ok. 998 osób.  

           Luboszyce w 1938 r.  

 

 Układ przestrzenny wsi jest wynikiem osadnictwa średniowiecznego (środkowa 

część, ul. Opolska i Krzywa) oraz osadnictwa fryderycjańskiego z pierwszej połowy 

XVIII w. (wzdłuŜ dróg wylotowych do sąsiednich miejscowości).  

     ul. Piaskowa 9, 11    ul. Opolska 14, 16 

  

 Znajdujący się w centralnej części wsi kościół pw. św. Antoniego wzniesiony 

został w latach 1918-20 i naleŜy do grupy Ŝelbetowych kościołów opolskich powstałych 

w pierwszym trzydziestoleciu XX w. Nawiązuje on do stylistyki neoromańskiej, jednak 
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przy zastosowaniu modernistycznych nowinek technologicznych. Wewnątrz kościoła 

znajdują się unikalne w skali województwa ołtarze mozaikowe – główny i dwa boczne, 

wykonane przez będącą „mozaikowym potentatem” firmę Augusta Wagnera z Berlina. 

Naprzeciw kościoła, przy ul. Kościelnej 4, znajduje się plebania. Kaplice znajdują się 

m.in. na cmentarzu parafialnym (dwukondygnacyjna, kryta daszkiem namiotowym), na 

rozdroŜu ul. Opolskiej i Rolnej (o trzech oddzielonych gzymsem kondygnacjach, kryta 

daszkiem z zaokrąglonym naczółkiem), przy ul. Rolnej 23 (pomiędzy przęsłami 

ogrodzenia), niewielkie kapliczki znajdują się takŜe w części szczytów.  

    ul. Kościelna 4, plebania                                           ul. Opolska, kapliczka 

 

 Przy ul. Rolnej 2 znajduje się okazały budynek dawnej gospody, obecnie 

przebudowany, jednak z zachowaną klasycystyczną stolarką drzwiową oraz – nadal 

pełniący waŜną funkcję organizując przestrzeń niewielkiego placu przy rozstaju dróg do 

Biadacza i Kolanowic. Przy ul. Rolnej 4 w dawnym budynku szkolnym, mieści się 

Zgromadzenie zakonne Sióstr Franciszkanek MNP, prowadzących przedszkole. Nowa 

szkoła o modernistycznej formie (ul. Szkolna 4) została wybudowana w 1929 r.  

 We wsi zachowało się niewiele historycznej zabudowy, zgrupowanej głównie 

wzdłuŜ ul. Opolskiej i Piaskowej. Ochroną powinny zostać obiekty zachowane                     

w większej grupie, tworzące widoczne w pierzei ulicy układy szczytów, np. Opolska 25 

i 27, Opolska 14 i 16, ul. Piaskowa 9 i 11, ul. Rolna 31 i 33; zachowane układy 

budynków w zagrodzie np przy ul. Rolnej – zagrody nr 3, 6 a takŜe pojedyncze budynki 

o wyróŜniającym się detalu architektonicznym, np. budynki przy ul. Rolnej 11 (lauba, 

ozdobny szczyt), ul. Rolnej 15 (szczyt), ul. Piaskowej 11 (kompozycja szczytu),                  

ul. Piaskowej 15.   
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Łubniany 

 Wieś połoŜona ok. 14 km od Opola, wzmiankowana w 1260 r. Pierwszy kościół 

w Łubnianach wzniesiono w 1682, obecny pochodzi z 1870 r., od 1889 r. jest kościołem 

parafialnym. W 1900 r. wieś zamieszkiwało 2283 osób, obecnie – ok. 1580.  

                 Łubniany w 1938 r. 

  

 Obecny układ przestrzenny wsi w zasadniczej części powstał w dwóch etapach – 

pierwszy doprowadził do powstania owalnicy z wrzecionowatym nawsiem i kościołem 

w centrum osiedla. Następnie, w ramach kolonizacji fryderycjańskiej, powstała 

północna część wsi, mająca charakter ulicówki. 

 Kościół parafialny                  ul. Opolska, kapliczka 
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  Układ pozostałej zabudowy wsi jest wyjątkowo rozproszony wzdłuŜ bocznych 

uliczek, wzdłuŜ których powstawała willowa zabudowa o miejskim charakterze. Tak 

samo przy ul. Opolskiej na odcinku między ul. Powstańców Śląskich a Dworcową 

wzniesiono zabudowę nieprzystającą do tradycyjnej zabudowy.  

 Spośród zachowanej zabudowy wartości zabytkowe przedstawia głównie kościół 

parafialny pw. NMP i św. Apostołów Piotra i Pawła, wybudowany w 1872 r.                       

na niewielkim wzniesieniu, otoczony murem. Naprzeciw kościoła znajduje się plebania 

z 1881 r. (ul. Opolska 56). Przy zbiegu ul. Opolskiej i Brynickiej znajduje się 

wymurowana w pierwszej połowie XIX w. kaplica – dzwonnica, o trzech oddzielonych 

gzymsami kondygnacjach, zwieńczona dachem z ośmioboczną iglicą. Ponadto mniejsze 

kapliczki znajdują się przy ul. Opolskiej 21 oraz w ścianach szczytowych niektórych 

budynków.  

  

    Widok ul. Opolskiej                       ul. Opolska 23, spichlerz 

  

 W pobliŜu kościoła, przy obecnej ul. Opolskiej 84, znajdowała się piekarnia, 

natomiast przy ul. Opolskiej 74 mieścił się dom towarowy. Szkoła (ul. Opolska 51), 

znacznie rozbudowana, pierwotnie miała modernistyczny, nowoczesny kształt. 

Interesującym budynkiem jest usytuowany przy ul. Opolskiej 61 dawny przytułek św. 

Pawła, wzniesiony w latach 1931-32. Wartości zabytkowe posiada głównie zabudowa 

ul. Opolskiej na odcinku od kaplicy-dzwonnicy w kierunku Dąbrówki (m.in. ul. 

Opolska 13, 23, 32, 36, 42, 44) oraz pojedyncze gospodarstwa przy ul. Leśnej (6, 12 

opuszczone). Wyjątkowym przykładem budownictwa uŜytkowego są murowane, 

kilkukondygnacyjne lamusy-spichlerze, usytuowane przy ul. Opolskiej 23 i 25.   
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Masów 

 Masów powstał w całości w ramach kolonizacji fryderycjańskiej 20 maja 1773 

r.,jako ulicówka z zabudową usytuowaną w większości szczytowo względem drogi. W 

1783 r. osadę zamieszkiwało 75 osób, w 1819 – 145, w 1925 – 365, obecnie – ok. 310 

osób. 

             Masów w 1938 r. 

  

 W Masowie brak budynków uŜyteczności publicznej i sakralnych (za wyjątkiem 

kapliczki przy ul. Opolskiej w pobliŜu ul. Kolanowskiej, kapliczki przy ul. Opolskiej 

53). Wiele budynków zachowało dekoracyjny detal architektoniczny. Lauby znajdują 

się m.in. przy ul. Opolskiej 1a, 40, 58, 65; szczególnie dekoracyjne elewacje posiadają 

budynki przy ul. Opolskiej 53 (z kapliczką w szczycie), 58,  64. Pozostałe budynki mają 

raczej proste elewacje, często tynkowane, z pojedynczym ceglanym gzymsem i wnęką 

w ścianie szczytowej, skromnymi opaskami wokół okien.  
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      ul. Opolska 63       ul. Opolska 58 

  

 Na szczególną uwagę zasługuje budynek przy ul. Opolskiej 63, wyremontowany 

z wyjątkową dbałością o szczegóły. Jest on dowodem na to, Ŝe moŜliwe jest takie 

adaptowanie wiejskiego domu do współczesnych potrzeb, które pozwala na zachowanie 

i wyeksponowanie wszystkich jego zabytkowych walorów. 

 We wsi chroniony powinien być zarówno układ przestrzenny, jak i charakter 

zabudowy.   
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6.2.  Zabytki objęte prawnymi formami ochrony  

 

6.2.1.  Wpisy do rejestru zabytków nieruchomych 

  

 Na terenie gminy Łubniany znajduje się 8 zabytków nieruchomych wpisanych 

do rejestru zabytków (stan na 30.09.2010 r.). Z wyjątkiem dwóch drewnianych 

spichlerzy z Dąbrówki Łubniańskiej wszystkie obiekty posiadają charakter sakralny. 

 

Gmina Miejscowość Obiekt  Nr rejestru 

Łubniany Brynica 
kościół parafialny pw.                      
św. Szczepana, 1903 

642/59                    
z 13.11.1959 

 

Brynica kaplica, XIX w. 
643/59                 
z 13.11.1959 

Dąbrówka 
Łubniańska 

lamus, ul. Oleska 30,  
XVIII/XIX w. 

1793/66                
z 14.10.1966 

Dąbrówka 
Łubniańska 

lamus, ul. Oleska 67,  
XVIII/XIX w. 

1794/66               
z 14.10.1966 

Grabie 
kościół ewangelicki, ob. rzym.-
kat. fil. pw. św. Bartłomieja, 
1920 

117/2010              
z 6.05.2010 

Jełowa 
kościół parafialny pw. św. 
Bartłomieja, 1751, 1842 

632/59                    
z 13.10.1959 

Kobylno 
kościół fil. pw. św. Mateusza, 
1798 

1128/66             
z 09.02.1966 

Kolanowice 
kościół fil. pw. św. Barbary, 
1678, 1812 

759/64                  
z 01.04.1964 

 

Kościół parafialny pw. św. Szczepana w Brynicy 

 Zbudowany na miejscu wcześniejszego, drewnianego kościoła ok. 1904 r. 

Neogotycki, z prostokątną wieŜą, zwieńczoną wysokim, czworobocznym dachem,  

dostawioną do północnej elewacji. Nad elewacją zachodnią wznosi się wysoki, 

trójkątny szczyt, którego linie w mniejszej skali powtórzone są w portalu wejściowym. 

W portalu dwoje drzwi z ozdobnymi okuciami, otwory okienne okienne zamknięte 

łukiem, zgrupowane po trzy w ostrołukowej blendzie.  Prezbiterium zamknięte 

wielobocznie, z licznymi przybudówkami od strony północnej. Przy kościele 

usytuowany cmentarz, całość otoczona ogrodzeniem. Przed kościołem ceglana 
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kapliczka. WyposaŜenie kościoła częściowo barokowe, pochodzące zapewne                            

z wcześniejszego kościoła.  

          Brynica, kościół parafialny     Brynica, kapliczka przy kościele 

 

Kaplica w Brynicy – obiekt niezidentyfikowany  

Dąbrówka Łubiańska -  lamus przy ul. Oleskiej 30, z przełomu XVIII i XIX w. 

Drewniany, w konstrukcji zrębowej,  obrzucony gliną. Kryty dachem czterospadowym.  

 

Dąbrówka Łubiańska -  lamus przy ul. Oleskiej 67, z przełomu XVIII i XIX w. 

 Wybudowany w konstrukcji zrębowej pokrytą gliną, dwukondygnacyjny, kryty 

dachem dwuspadowym.  

    Dąbrówka Łubniańska, Opolska 30     Opolska 67 



PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY ŁUBNIANY NA LATA 2011-2014 

57 

 

Grabie, kościół poewangelicki 

  Poświęcony w 1924 r., od 1925 – parafialny. Sporadycznie uŜytkowany, w 2009 

r. przekazany parafii katolickiej w Jełowej. Budynek neogotycki, ze strzelistą wieŜą 

krytą ośmiobocznym dachem. Prezbiterium i korpus ujęte wąskimi szkarpami, przy 

wieŜy dobudówka z klatką schodową. Otwory okienne i drzwiowe zamknięte łukiem. 

Największą wartość kościoła stanowi zachowane wyposaŜenie (barwne posadzki, 

drewniane Ŝyrandole, Ŝeliwny piec, malowana empora itp.). Obecnie (grudzień 2010) 

przy kościele prowadzone są prace remontowe. Przed kościołem ogrodzenie z Ŝeliwnym 

płotem.  

          Grabie, kościół ewangelicki        Jełowa, kościół parafialny 

 

Jełowa, kościół parafialny pw. św. Bartłomieja 

 Budynek wzniesiony etapami na miejscu wcześniejszego kościoła: 1751 

barokowe prezbiterium, 1842-44 klasycystyczny korpus (wg projektu inspektowa 

budowlanego Krügera z Opola). WieŜę nadbudowano w 1910 r., w 1912 r. dobudowano 

zakrystię. Kościół orientowany, pierwotnie otoczony drogą, obecnie zredukowana do 

wąskiego pieszego przejścia. Jednoprzęsłowe prezbiterium zamknięte ściana prostą, 

kryte sklepieniem kolebkowo – krzyŜowym. Nawa trójprzęsłowa, kryta stropem, od 

zachodu dostawiona czterokondygnacyjna wieŜa kryta hełmem z 1910 r. Ambona 

barokowa, z przełomu XVII i XVIII w. Chór podparty słupami, zdobiony kartuszem              

i rzeźbami.  
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Kobylno,  kościół fil. pw. św. Mateusza 

 Kościół wzniesiony z fundacji Gaschinów, konsekrowany w 1800 r.,                          

o barokowo – klasycystycznej stylistyce. Jednoprzęsłowe prezbiterium zamknięte jest 

ścianą prostą i kryte sklepieniem Ŝaglastym. Korpus dwuprzęsłowy, z wieŜą 

nadbudowaną po stronie wschodniej. Ściany elewacji rozczłonkowane płaskimi, 

szerokimi lizenami, otwory okienne zamknięte łukiem. Chór muzyczny wsparty na 

dwóch filarach o przekroju trapezu, podpierających arkady – środkową o łuku 

odcinkowym i boczne o łuku koszowym. Stolarka drzwiowa masywna, drewniana, 

częściowo z zachowanymi zamkami skrzynkowymi.  

 

  Kobylno, kościół filialny       Kolanowice, kościół filialny 

 

Kolanowice, kościół fil. pw. św. Barbary,  

 Drewniany kościół w konstrukcji zrębowej wzniesiono w 1678 r. w Opolu,               

w sąsiedztwie Bramy Bytomskiej. W 1811 r. kościół sekularyzowano, rozebrano                    

i sprzedano do Kolanowic, gdzie został po złoŜeniu poświęcony w 1812 r. Prezbiterium 

zamknięte trójbocznie, z przylegającą niewielką, murowaną zakrystią, nakryte 

pozornym sklepieniem kolebkowym. Nad nawą – strop belkowy. Chór wsparty na 

dwóch słupach. Kościół otoczony drewnianymi sobotami,wspartymi na słupach                    

z zastrzałami, ponad nimi ściany oszalowane gontem. Nad nawą znajduje się 

sześcioboczna sygnaturka. WyposaŜenie wnętrza barokowe. 
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6.2.2.  Wpisy do rejestru zabytków ruchomych 

 

Na terenie gminy Łubniany znajdują się 3 zespoły zabytków ruchomych 

(wyposaŜenia kościołów) oraz 4 obiekty objęte indywidualną ochroną (w tym jeden 

prawdopodobnie nie zachowany) w postaci wpisu do rejestru zabytków (stan na 

30.09.2010 r.).  

 

Gmina Miejscowość Obiekt Nr rejestru 

Łubniany Brynica 
wyposaŜenie z kościoła par.                                
pw. św. Szczepana 

Ks.B.t.III-561/72           
z 28.02.1972 

 

Brynica 
prospekt organowy wraz z instrumentem              
z kościoła par. pw. św. Szczepana 

Ks.B.t.II-128/08              
z 08.04.2008 

Jełowa 
zespół zabytków ruchomych w kościele                 
par. pw. św. Bartłomieja 

Ks.B.t.IV-641/1-
16/76 z 07.06.1976 

Kępa 
płaskorzeźba w domu przy ul. Opolskiej 
23 

Ks.B.t.I-10/55                   
z 25.09.1955 

Kolanowice 
wyposaŜenie kościoła fil. pw. św. 
Barbary 

Ks.B.t.IV-674/1-
41/77 z 08.03.1977 

Kolanowice 
rzeźba Matki BoŜej z Dzieciątkiem                  
przy ul. Wiejskiej 63 

Ks.B.t.IV-690/77      
z 15.09.1977 

Luboszyce 
rzeźba „Wniebowzięcie NMP”                       
w kościele par. pw.                                         
św. Antoniego Padewskiego 

Ks.B.t.V-722/81           
z 02.01.1981 

 

Ponadto w wojewódzkiej ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gminy 

Łubniany ujęte są dwa zabytkowe obiekty ruchome: 

• krzyŜ w kapliczce we wnęce nad wejściem do kapliczki-dzwonnicy przy                      

ul. Szerokiej 2 w Biadaczu 

• kapliczka przy skrzyŜowaniu ul. Słowackiego i Luboszyckiej w Kępie 

 

Gmina Łubniany nie jest zbyt zasobna w szczególnie cenne zabytki ruchome 

wpisane do rejestru. Do najbardziej wartościowych moŜna zaliczyć wyposaŜenie 

drewnianego kościoła pw. św. Barbary w Kolanowicach. Wnętrze świątyni wypełnia 

osiemnastowieczna dekoracja malarska skomponowana z motywów wici roślinnej, 
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fryzu festonowego i łamanego ornamentu regencyjnego, szczególnie udana na belkach 

stropowych kościoła. Parapet chóru i empory zdobiony ciekawym cyklem malarskim            

(z ok. 1700 r.) ukazującym sceny z Ŝycia św. Barbary, patronki kościoła Kolanowicach. 

Ponadto wyposaŜenie świątyni uzupełnia barokowy ołtarz główny z ok. 1680 r.                         

z czterema rzeźbami świętych, dwa ołtarze boczne (z 2 poł. XVII w. i ok. 1700 r.)                 

a takŜe ambona (k. XVII), prospekt organowy (1 poł. XVIII w.), konfesjonał oraz dwie 

ławy kolatorskie z XVIII w. Stosunkowo bogate wnętrze tworzy jednolitą stylistycznie      

i harmonijną kompozycję. 

Wnętrze kościoła w Luboszycach 

  

 Ciekawe wyposaŜenie posiada wybudowany w 1904 r. kościół pw. św. 

Szczepana w Brynicy, zapewne przeniesione z poprzedniej, drewnianej świątyni 

(XV/XVI w.). Składają się na nie prawie w całości sprzęty z XVIII w.: ołtarz główny             

z obrazem „Męczeństwa św. Szczepana”, owalnym Trójcy Świętej i rzeźbami świętych, 

dwa ołtarze boczne, jeden z obrazem małej Św. Rodziny i „Ucieczki do Egiptu”, drugi   

z obrazem św. Jana z Patmos. Interesującym przykładem późnobarokowej snycerki             

(ok. 1700 r.) jest bogato dekorowana ambona z rzeźbami Ewangelistów i Chrystusa 

Salvatora na baldachimie oraz stojąca po drugiej stronie prezbiterium chrzcielnica                    
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z nastawą z rzeźbą św. Jana Chrzciciela („antyambona”). Oba elementy tworzą komplet 

nie tylko stylistyczny, ale przede wszystkim ideowy, na który składa się spójny program 

ikonograficzny. Podobne rozwiązania na terenie Śląska Opolskiego spotykamy jeszcze 

m.in. w Głogówku (1776-1781), Strzeleczkach (XVIII w.) i Ujeździe (1826). Natomiast 

indywidualnym wpisem objęty jest prospekt organowy wraz z instrumentem 

sprowadzony do Brynicy ze Świdnicy. 

 Natomiast wyposaŜenie kościoła pw. św. Bartłomiej w Jełowej posiada                   

juŜ mniej jednolity charakter. Spośród cenniejszych sprzętów wymienić moŜna 

barokową ambonę z XVII/XVIII w., pó źniejszą chrzcielnicę z rzeźbiarską grupą 

„Chrztu w Jordanie” (poł. XVIII w.), dwa konfesjonały, dekoracyjny, malowany strop 

oraz liczne rzeźby. Interesujące jest malowidło ścienne poprzedzające prezbiterium 

(zapewne z 2 poł. XIX w.) przedstawiające rozbudowaną scenę „UkrzyŜowania” na tle 

panoramicznego pejzaŜu. 

  

Pozostałe zabytki ruchome 

 

Spośród zabytków ruchomych nie objętych ochroną prawną na szczególną 

uwagę zasługuje wyposaŜenie kościoła pw. św. Antoniego w Luboszycach, a przede 

wszystkim monumentalnych rozmiarów mozaika na głównej i bocznych ścianach 

prezbiterium przedstawiająca m.in. patrona kościoła św. Antoniego oraz św. Urbana              

i św. Pawła, wykonana w latach 1943 – 1944. Autorem projektu był miejscowy 

proboszcz Alojzy Sowa, a wykonawcą znana firma  August Wagner, Vereinigte 

Werkstätten für Mosaik und Glasmalerei z Berlina. 

 Wobec braku profesjonalnych instytucji muzealnych w Gminie na uwagę 

zasługują działania miejscowej społeczności, w tym lokalnych animatorów kultury. 

Wartymi odnotowania inicjatywami „paramuzealnymi” są powstające najczęściej przy 

szkołach izby regionalne zbierające i gromadzące lokalne pamiątki, zabytki techniki, 

dawne sprzęty gospodarstwa domowego. Pomimo nie najwyŜszych wartości 

historycznych i artystycznych, mają one wielkie znaczenie dla społeczności gminy,                              

w procesie poznawania historii i dziedzictwa kulturowego dawnych mieszkańców: 

 

• Izba Regionalna w Biadaczu przy Publicznym Gimnazjum – szkolne Muzeum 

Etnograficzne, powstające stopniowo od 1987 r. z inicjatywy Danuty Zalewskiej.         
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W zbiorach „muzeum” znajdziemy sprzęty domowe, stroje, zdjęcia, rodzinne 

pamiątki, narzędzia rolnicze i rzemieślnicze, sprzęt przeciwpoŜarowy, a takŜe pełną 

aranŜację wnętrza śląskiej kuchni, szkolnej klasy oraz izby śląskiej (drewniane 

łóŜko, kołyska, szafa, chusty, gramofon, kołowrotki.  

• Izba Regionalna w Łubnianach przy Szkole Podstawowej – powstała w 2000 

roku. W izbie zaaranŜowano wnętrze chaty, z podziałem na część kuchenną, dawne 

sprzęty gospodarstwa domowego, stroje, przedwojenne zdjęcia i ksiąŜki. 

• Izba regionalna w Luboszycach przy Szkole Podstawowej – powstała w 2000                   

r. W zbiorach znajdziemy przedmioty gospodarstwa domowego, wyposaŜenie 

śląskiej izby lekcyjnej,  porcelanę, drewniane łóŜeczko dziecięce, święte obrazy, 

krzyŜ, szafę, lampki nocne i skrzynia,  maszynę do szycia oraz stroje kobiece, ławki 

szkolne. 

 

6.2.3.  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 

  

 Cały obszar gminy Łubniany posiada opracowane miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego. Uchwała nr VII/35/95 Rady Gminy Łubniany                    

z 23 czerwca 1995 r. zmieniająca  dotychczasowy m.p.z.p. gminy Łubniany z 1984 r., 

zamieszcza wykaz zabytków ruchomych oraz nieruchomych wpisanych do rejestru 

zabytków oraz stanowisk archeologicznych. Uchwała ta, jak i późniejsze uchwały 

zmieniające m.p.z.p. zawierają jedynie ogólne zasady ochrony konserwatorskiej oraz 

określają zasady zabudowy działek (np. dopuszczalną wysokość zabudowy). Nakazują 

m.in. w przypadku nowego budownictwa architekturę dostosowywać wyglądem i skalą 

do otoczenia, układ kalenicy dostosowywać do zabudowy sąsiednich działek, wskazane 

są nawiązania do form regionalnych.  

 W dokumentach tych brak jest szczegółowych zapisów konserwatorskich 

dotyczących samych obiektów i ich bezpośrednich otoczeń, wpisanych do rejestru bądź 

widniejących w gminnej ewidencji zabytków. Nie wyznaczono teŜ Ŝadnych strefy  

ochrony konserwatorskiej („A”, „B”, „W”, „OW”, „K”). Brak takich zapisów nie 

zwalnia jednak właścicieli zabytków z ubiegania się o pozwolenia Opolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wszelkie inwestycje, prace budowlane i 

konserwatorskie (przebudowy, remonty, adaptacje) w przypadku obiektów wpisanych 

do rejestru oraz z uzgadnianiem działań inwestycyjnych przy pozostałych obiektach 
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ujętych w gminnej ewidencji zabytków z uwzględnieniem istniejących juŜ związków 

przestrzennych i planistycznych. 

6.2.4.  Stanowiska archeologiczne 

  

  Na terenie gminy Łubniany zlokalizowanych jest 115 stanowisk archeologicznych 

znajdujących się w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu, z czego  

do rejestru zabytków archeologicznych wpisane są tylko 2 stanowiska. Wszystkie te obszary 

podlegają ochronie konserwatorskiej i prawnej zgodnie z Ustawą                    o ochronie 

zabytków  i opiece nad zabytkami.  

  Wszystkie roboty ziemne (takie jak budowy, roboty instalacyjne, gazociągi, 

wodociągi, kanalizacje, kable energetyczne i telefoniczne, rowy melioracyjne, tworzenie 

nowych wybierzysk kruszywa i wysypisk śmieci) w obrębie stanowisk archeologicznych                

i ich sąsiedztwie, muszą być uzgadniane z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków i prowadzone (wraz z ich dokumentacją) na koszt inwestora, pod nadzorem 

specjalisty. 

 Naruszenie stanowiska archeologicznego jest moŜliwe tylko po wcześniejszym przebadaniu 

tegoŜ na koszt inwestora, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia OWKZ.                 Co waŜne, 

o kaŜdorazowym znalezisku archeologicznym naleŜy informować OWKZ.  

 

Zestawienie stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków województwa 

opolskiego (stan na 2008 r.) 

 

Gmina Miejscowość Nr stan. Typ stanowiska / chronologia Nr rejestru  

Łubniany Brynica 3 
grodzisko – średniowiecze                        

(XIV-XV w.) 
A – 504/78 

 Jełowa 37 
osada – późna epoka brązu,                

okres halsztacki 
A – 613/84 

 

Wykaz zabytkowych stanowisk archeologicznych zamieszony jest w Załączniku 

nr 1 do Programu. 

 

6.3.  Zabytki w gminnej ewidencji zabytków (GEZ) 
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 Gmina Łubniany posiada opracowaną Gminną Ewidencje Zabytków, w której 

obecnie (grudzień 2010 r.) znajduje się 187 obiektów. GEZ stanowi podstawę do 

sporządzanie niniejszego Programu oraz do ustalania zapisów formy ochrony zabytków 

w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Nie jest to dokument 

zamknięty i powinien podlegać okresowej aktualizacji, polegającej m.in. na 

uzupełnianiu jej o kolejne budynki oraz na wykreśleniu z ewidencji obiektów 

nieistniejących oraz gruntownie przebudowanych (zmiana bryły budynku, układu                  

i wielkości otworów okiennych, skucie wystroju elewacji itp).  

 Do 2010 r. Gminna Ewidencja Zabytków traktowana była wyłącznie jako 

materiał informacyjno-dokumentacyjny a ujęcie zabytku nieruchomego w Ewidencji  

nie stanowiło jeszcze formy jego ochrony. Po nowelizacji ustawy o ochronie zabytków 

zmienił się jej charakter prawny. Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków mieli 

przekazać w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie ustawy samorządom gminnym                       

i staroście wykaz zawierający zestawienie zabytków –  wpisanych do rejestru, ujętych  

w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz zabytków nieruchomych wyznaczonych 

przez WKZ do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków. W odniesieniu do 

wskazanych wyŜej zabytków do czasu złoŜenia gminnej ewidencji zabytków, decyzje          

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy 

wydaje się po uzgodnieniu z WKZ. Natomiast decyzje o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej, decyzje o ustaleniu lokalizacji kolejowej oraz decyzje                            

o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska publicznego wydaje się po 

uzyskaniu opinii WKZ.  

 Zmiany w gminnej ewidencji zabytków nie powodują niewaŜności ustaleń 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego oraz gminnego programu opieki nad 

zabytkami. Przy obiektach ujętych w ewidencji zabytków oraz posiadających zapisy          

w m.p.z.p. ochronie podlega forma architektoniczna obiektu (gabaryty wysokościowe, 

forma dachu i rodzaj pokrycia, kompozycja i wystrój elewacji, forma stolarki okiennej           

i drzwiowej). 

 Wykaz zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków (stan na grudzień  

2010 r.) zamieszony jest w Załączniku nr 2 do Programu. 
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7.  Analiza szans i zagroŜeń dla środowiska kulturowego gminy Łubniany 

  

 W celu określenia priorytetów Programu Opieki nad Zabytkami oraz moŜliwości 

w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego gminy Łubniany opracowano analizę 

SWOT. 

 

Mocne strony: 

 

• jednorodność zasobów zabytkowych 

• zachowany w znacznym stopniu historyczny układ wsi oraz tradycyjny układ 

zagrody 

• stosunkowo wysokie wartości dziedzictwa kulturowego wsi – liczne nagrody                     

i wyróŜnienia w konkursie „Piękna Wieś Opolska”: I m. dla wsi Jełowa w 2007 r. 

oraz dla wsi Brynica w 2009 r. (kategoria „Najpiękniejsza wieś"),  wyróŜnienie dla 

Jełowej w 2008 r. („Wieś przyszłości") oraz dla Państwa R. i K. Dendera z Brynicy 

w 2010 r. („Najpiękniejsza zagroda") 

• wśród lokalnej społeczności, silne poczucie toŜsamości kulturowej, wysoka 

świadomość historii Śląska, jego wielokulturowości, związanych z tym tradycjami i 

obrzędami 

• dbałość mieszkańców o wygląd swoich miejscowości 

• bardzo dobre warunki sprzyjające rozwojowi agroturystyki i ekoturystyki 

• duŜe kompleksy leśne o walorach turystycznych 

• niski poziom zanieczyszczenia środowiska 

• wysokie walory środowiska przyrodniczego  

• biegnący przez Gminę szlak drewnianych kościołów oraz śląskich kapliczek 

• połoŜenie w Stobrawskim Parku Krajobrazowym – największym parku 

krajobrazowym na Opolszczyźnie oraz Obszarze Chronionego Krajobrazu „Lasy 

Stobrarwsko-Turawskie” 

• działalność twórców ludowych i artystów 
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• połoŜenie w bliskiej odległości od miasta Opola  i dobre z nim powiązanie 

komunikacyjne 

 

Słabe strony: 

 

• nieład przestrzenny i architektoniczny miejscowości 

• niekontrolowane „rozlewanie się” miejscowości, rozproszenie osadnictwa 

• znikoma ilość zabytków o wybitnych wartościach historycznych i artystycznych 

– zabytki o znaczeniu lokalnym 

• znaczna utrata tkanki zabytkowej 

• degradacja charakterystycznej, zabytkowej zabudowy wiejskiej, zabytków 

techniki 

• degradacja linii kolejowej Jełowa – Namysłów 

• niewykorzystanie potencjału agroturystycznego Gminy 

• słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna  

• brak oznakowania atrakcji turystycznych 

• słaba promocja regionu i informacja turystyczna 

• migracja zarobkowa młodszych pokoleń i związane z tym zatracanie więzi z 

regionem 

• mała świadomość posiadanych wartości krajobrazu wiejskiego związanych                        

z architekturą 

• okresowe powodzie i podtopienia. 

• słaba sieć połączeń lokalnych 

 

Szanse dla ochrony zabytków: 

 

• uwzględnienie zagadnień z zakresu ochrony zabytków w programach 

rozwojowych gminy 

• powiązanie w większym stopniu ochrony dziedzictwa z turystyką 

• uwzględnienie zagadnień z zakresu ochrony zabytków w planowaniu 

przestrzennym 
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• wykorzystanie posiadanych walorów przyrodniczych i zasobów zabytkowych 

dla rozwoju turystyki, w tym agroturystyki  

• maksymalne korzystanie z wszelkich programów pomocowych, w ramach 

których pozyskane zostaną środki na remont obiektów zabytkowych Gminy oraz 

rozwój turystyki 

• opracowanie „produktu turystycznego” Gminy 

• zainteresowanie lokalną ofertą turystyczną i lokalnymi produktami 

• zwiększanie świadomości poprzez wydawane informatorów, folderów, 

publikacji 

• oznakowanie tras turystycznych pod kątem zabytków i atrakcji turystycznych 

• polityka sprzyjająca rozwojowi obszarów wiejskich 

 

ZagroŜenia dla ochrony zabytków: 

 

• postępująca modernizacja wsi, prowadzona bez poszanowania zabytkowej 

substancji 

• urbanizacja gminy 

• szybka degradacja zabytków związanych z infrastrukturą kolejową 

• duŜa ilość opuszczonych i niezamieszkałych obiektów zabytkowych                          

i gospodarstw 

• odchodzenie od miejscowej tradycji w budownictwie przy budynkach 

nowopowstałych lub modernizowanych 

• brak profesjonalnej i ciągłej informacji o zabytkach oraz dostatecznego 

oznakowania zabytków 

• odpływ ludności, szczególnie młodzieŜy 

• negatywne nastawienie części właścicieli i uŜytkowników do ochrony zabytków, 

postrzeganej nie jako szansa zachowania wspólnego dziedzictwa, a źródło 

represji i ograniczeń 
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8.  ZałoŜenia programowe 

 

8.1.  Priorytety Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Łubniany 

  

Nadrzędnym celem polityki gminnej w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami 

jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, jego ochrona przed degradacją 

oraz efektywne zarządzanie zabytkami poprzez działania dąŜące do poprawy ich stanu 

technicznego, ich odbudowy, adaptacji i rewitalizacji. Osiągnięcie tego celu pozwoli             

w pełni wykorzystać potencjał związany z posiadanym lokalnym dziedzictwem 

kulturowym. 

 

W perspektywie wieloletniej cel nadrzędny moŜna zrealizować poprzez priorytety: 

• planowe, konsekwentne i kompetentne realizowanie zadań samorządowych                         

w zakresie ochrony zabytków, 

• wykorzystanie walorów zabytkowych, kulturowych i przyrodniczych jako 

czynnika wpływającego na rozwój i promocję gminy, 

• zachowanie wiejskiej zabudowy jako elementu wyróŜniającego obszar gminy, 

• integrację ochrony dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i krajobrazu                 

w strategii rozwoju gminy oraz dokumentach planistycznych, 

• podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność przestrzeni gminy oraz 

zabytków dla potrzeb edukacyjnych, społecznych i turystycznych, 

• wspieranie projektów pośrednio związanych z opieką nad zabytkami                             

i zagospodarowaniem obiektów zabytkowych. 

 

8.2. Długofalowe kierunki działań 

 

• prowadzenie i aktualizacja gminnej ewidencji zabytków wraz z kartami 

zabytków – wspólnie z wojewódzkim konserwatorem zabytków, 

• przy opracowywaniu i aktualizacjach miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego bardziej szczegółowe traktowanie zapisów dotyczących ochrony 

konserwatorskiej, 
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• szkolenie pracowników Urzędu Gminy odpowiedzialnych za ochronę zabytków, 

• ew. zatrudnienie osoby odpowiedzialnej w Gminie za ochronę dziedzictwa 

kulturowego, w zakresie obowiązków której byłby monitoring realizacji 

Programu, dotacje do remontów zabytków, poszukiwanie środków 

zewnętrznych, bezpośrednia współpraca z Opolskim Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków, 

• ściślejsza współpraca z OWKZ oraz innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, 

• zarezerwowanie środków w budŜecie gminnym przeznaczonych na 

współfinansowania prac konserwatorskich i remontów zabytków – opracowanie 

projektu uchwały ustalającej zasady i tryb udzielania dotacji celowych, 

• promowanie właściwych działań konserwatorskich podjętych przy obiektach 

będących własnością prywatną (m.in. w dawnym nadleśnictwie w Jełowej czy 

domu w Masowie) poprzez konkursy, nagrody itp.  

• pokazywanie udanych realizacji, informowanie o moŜliwościach pozyskania 

środków finansowych,  

• działania promocyjne, edukacyjne, kulturalne i wydawnicze zwiększające 

świadomość wśród mieszkańców i gości gminy, m.in. wydanie albumu ze 

starymi pocztówkami i archiwalnymi fotografiami miejscowości, opracowanie 

przewodnika Gminy Łubniany po zabytkach (połączonego z atrakcjami 

turystycznymi, szlakami, tradycjami i legendami lokalnymi itp.), udział Gminy 

w Europejskich Dniach Dziedzictwa (wrzesień), 

• aktywna współpraca z regionalnymi mediami w celu promocji zabytków                        

i upowszechnienia działań związanych z opieką nad zabytkami, 

• edukacja mieszkańców, począwszy od poziomu szkoły podstawowej, polegająca 

na pokazywaniu dziejów Gminy i poszczególnych wsi na przykładzie 

zachowanych zabytków, w tym zabytkowej zieleni, 

• poprowadzenie szlaków rowerowych przy odpowiednio oznakowanych 

obiektach wsi – niekoniecznie zabytkowych, ale istotnych ze względu na 

historię lub układ wsi, 

• wyróŜnienie obiektów charakterystycznych dla miejscowości, na których moŜna 

oprzeć promocję dziedzictwa, 

• zachęcanie mieszkańców do prowadzenia działalności agroturystycznej. 
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8.4. Propozycje działań konserwatorskich przy zabytkach na lata 2011-2014 

 

• dbałość o zachowanie linii zabudowy, niezaleŜnie od ochrony pojedynczych, 

najcenniejszych budynków – waŜne jest utrzymanie układu przestrzennego wsi, 

a więc np. utrzymanie skali zabudowy, układu budynków, wyeksponowanie 

istotniejszych budynków uŜyteczności publicznej (szkoły, remizy, gospody, itp.) 

i charakterystycznych dla miejscowości (dworzec, tartak, młyn, wieŜa ciśnień), 

jako elementów wyróŜniających wieś spośród innych osad i nadających jej 

niepowtarzalny charakter, 

• zachowanie najcenniejszych kompozycji i dekoracji ścian szczytowych. Nie 

naleŜy pochopnie niszczyć układu otworów w ścianie szczytowej. 

Wprowadzając szpecące zmiany właściciel odpowiada takŜe za pogorszenie 

wizerunku całej wsi, 

• zachowanie detalu architektonicznego przy remontach elewacji budynków,                          

a przy rozbiórkach – wtórne wykorzystanie detalu, 

• ujednolicenie ogrodzeń, 

• zachowanie ostroŜności przy modernizacji centrum Brynicy – jednym                         

z zagroŜeń jest postępująca urbanizacja wsi, realizacja projektu 

nieuwzględniającego specyfiki wsi moŜe zatrzeć jej indywidualny charakter, 

• znalezienie nowych funkcji dla istniejących budynków, 

• opracowanie gminnego programu umoŜliwiającego zasiedlenie opuszczonych i 

niezamieszkanych gospodarstw, np. poprzez utworzenie mechanizmu 

pozwalającego przekazywać takie budynki w długoletnią dzierŜawę w zamian za 

przeprowadzenie remontu, podejmowanie przez Gminę starań mających na celu 

uporządkowanie sytuacji prawnej opuszczonych obiektów.  

 

 Ponadto proponuje się rozpocząć prace nad wpisaniem do rejestru zabytków 

następujących obiektów: 

• dom przy ul. ks. Klimasa 11 w Brynicy 

• dom przy ul. Opolskiej 24 w Brynicy 

• cmentarz w Grabiach 

• zespół stacji kolejowej w Jełowej 
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• dawne nadleśnictwo przy ul. Nadleśnej 16 w Jełowej 

• zespół folwarczny w Kobylnie 

• kościół  pw. św. Antoniego w Luboszycach wraz z wyposaŜeniem 

• kościół pw. ŚŚ. Piotra i Pawła w Łubnianach 

• spichlerz przy ul. Opolskiej 23 w Łubnianach 

• spichlerz przy ul. Opolskiej 25 w Łubnianach 
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9.  Narzędzia słuŜące realizacji Programu 

  

 W celu efektywnej realizacji Programu zadania w nim określone powinny być  

wykonywane w oparciu o następujące instrumenty: 

 

• instrumenty prawne – wynikające z przepisów ustawowych, np. uchwalenie zasad             

i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy 

zabytkach, zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, tworzenie 

parków kulturowych, wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków obiektów będących 

własnością gminy, wykonywanie decyzji administracyjnych np. wojewódzkiego 

konserwatora zabytków. 

 

• instrumenty finansowe – korzystanie z programów finansowanych z funduszy 

europejskich oraz dotacje, subwencje, dofinansowania, nagrody, zachęty finansowe lub 

ulgi podatkowe dla właścicieli i posiadaczy obiektów zabytkowych, 

 

• instrumenty koordynacji – realizacje projektów i programów dotyczących ochrony 

dziedzictwa kulturowego zapisanych w wojewódzkich, powiatowych i gminnych 

strategiach, planach rozwoju lokalnego itp., współpraca z ośrodkami naukowymi                   

i akademickimi, współpraca z organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami 

wyznaniowymi w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami, 

 

• instrumenty społeczne – działania edukacyjne, promocyjne, współdziałanie                     

z organizacjami społecznymi, działania prowadzące do tworzenia miejsc pracy 

związanych z opieką nad zabytkami, kulturą, turystyką. 

 

• instrumenty kontrolne – aktualizacja gminnej ewidencji zabytków, monitoring stanu 

zachowania dziedzictwa kulturowego oraz monitoring stanu zagospodarowania 

przestrzennego, sporządzanie co dwa lata sprawozdania z realizacji Programu oraz 

aktualizacja Programu związana z ustawowym czteroletnim okresem obowiązywania, a 

przede wszystkim związana z nowymi wymogami formalnymi dotyczącymi Programu, 

dostosowania go do  nowych zapisów prawnych oraz moŜliwości finansowania głównie 
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z funduszy europejskich (od 2014 r. obowiązywać będą nowe zasady finansowania). 

Zmiany Programu powinny być zatwierdzane uchwałami Rady Gminy. 

10.  Źródła finansowania Programu 

  

 Jednym z najwaŜniejszych elementów Programu są źródła finansowania 

ochrony dziedzictwa kulturowego, a w szczególności rewitalizacji, konserwacji, 

restauracji, prac budowlanych przy zabytkach, a takŜe opracowywania dokumentacji. 

Środki z większości źródeł przeznaczane są wyłącznie na obiekty wpisane do rejestru 

zabytków, beneficjentami zaś najczęściej są kościoły i związki wyznaniowe, 

organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, rzadziej wspólnoty 

mieszkaniowe czy osoby prywatne.                  

 Natomiast właściciele zabytków nie wpisanych do rejestru mogą skorzystać              

z dotacji np. na remonty czy prace konserwatorskie w ramach funduszy lub programów 

związanych z obecną funkcją budynków i miejsc, realizując projekty bezpośrednio nie 

związane z ochroną zabytków. Dotyczy to głównie placówek oświatowych (szkoły, 

przedszkola, biblioteki) lub związanych z turystyką i ulokowanych w obiektach 

zabytkowych. 

 Środki przeznaczone na ochronę zabytków pochodzić mogą z budŜetów 

jednostek samorządów terytorialnych, budŜetu państwa lub funduszy europejskich.               

W ostatnich latach zauwaŜa się pozytywną tendencję uaktywniania nowych źródeł oraz 

do zwiększania kwot na dotacje wśród juŜ funkcjonujących. Dotacje przeznaczane 

mogą być na prace wymienione w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami,  na szczegółowych zasadach i w trybie ustalonym przez podmioty dotujące 

(oczywiście w ramach obowiązującego prawa).  

 Właściciele lub uŜytkownicy obiektów zabytkowych połoŜonych na terenie 

gminy Łubniany mogą ubiegać o dofinansowanie z następujących źródeł: 

 

•  Środki Powiatu Opolskiego 

Zasady i tryb udzielania dotacji określa uchwała Nr XXVII/191/09 Rady 

Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. Wniosek naleŜy złoŜyć do dnia 30 marca 

roku, w którym dotacja ma być udzielona. Po tym terminie wnioski są rozpatrywane             

w miarę posiadanych środków. 
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 Z budŜetu Powiatu w 2010 roku przeznaczono środki finansowe w kwocie 

95 000 zł. Jednym z beneficjentów była Parafia pw. św. Bartłomieja Ap. w Jełowej, 

która otrzymała dotację celową (50 000 zł) na zachowanie od dewastacji i zniszczenia 

pokrycia dachowego w kościele filialnym w Grabiu.  

 
 
•  Środki Województwa Opolskiego 

Samorząd Województwa Opolskiego udziela dotacji celowych na prace 

konserwatorskie i budowlane w drodze konkursu. Zasady i tryb udzielania dotacji 

określa uchwała nr XXXII/345/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 maja 

2009 r. (zmieniona uchwałą Nr XL/398/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 

17 grudnia 2009 r.). Wniosek naleŜy złoŜyć w terminie wyznaczonym przez Zarząd 

Województwa Opolskiego (I kwartał) w ramach corocznie ogłaszanego konkursu.  

W ostatnich dwóch latach z budŜetu Województwa przeznaczano co roku kwotę      

ok. 2 mln zł. Z terenu gminy Łubniany do tej pory beneficjentami była jedynie Parafia 

pw. św. Szczepana w Brynicy (w 2008: konserwacja i restauracja ołtarza bocznego          

pw. św. Jana Ew. – 10 000 zł; w 2009: konserwacja i restauracja ołtarza bocznego            

pw. Świętej Rodziny – 10 000 zł,) oraz Parafia pw. św. Bartłomieja Ap. w Jełowej              

(w 2009: osuszanie murów kościoła filialnego pw. św. Mateusza w Kobylnie metodą 

iniekcji – 20 000 zł). 

 

•  Środki Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

Zasady udzielania dotacji określa Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami oraz 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. Wniosek naleŜy złoŜyć do             

28 lutego roku, w którym ma być udzielona dotacja na dofinansowanie prac, które 

zostaną przeprowadzone lub do 30 czerwca roku, w którym dotacja ma być udzielona 

na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok 

złoŜenia wniosku.  

Została ponadto opracowana „Instrukcja w sprawie przyjmowania                                

i rozpatrywania wniosków oraz udzielania i rozliczania dotacji celowej udzielanej przez 

OWKZ na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane (…)” 

www.wuozopole.neostrada.pl/dotacje/instrukcja_dotacje.pdf. 
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W 2008 r. dotację ze środków OWKZ otrzymała Parafia pw. św. Szczepana               

w Brynicy na konserwację i restaurację ołtarza bocznego pw. św. Jana Ew. – 20 000 zł. 

•  Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej              

w Opolu 

 Wnioski o dofinansowanie zadań ze środków Funduszu moŜna składać                        

w dowolnym terminie. Rada Nadzorcza w uchwale nr Nr  45/2007 z dnia 12.10.2007 r. 

określiła kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Funduszu. Jednym               

z kryterium selekcji według którego jest „Ochrona przyrody oraz krajobrazu i leśnictwo 

– zachowanie cennych elementów przyrody oraz krajobrazu przez przywracanie 

walorów zabytkowym załoŜeniom parkowym, pałacowo-ogrodowym i ogrodom”. 

Realizowane będą przede wszystkim zadania słuŜące osiąganiu celów strategicznych            

i operacyjnych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska, wynikających z Planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego. 

 

•  Środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Programem Ministra dofinansowującym ochronę zabytków jest „Dziedzictwo  

kulturowe” Priorytet 1 „Ochrona zabytków”. W ostatnim roku wnioski naleŜało złoŜyć          

w następujących terminach: do 30 listopada 2009 r. – wyłącznie dla wniosków                        

o dofinansowanie prac planowanych, do 31 marca 2010 roku – dla wniosków                         

o dofinansowanie prac planowanych oraz wniosków o refundację. W roku 2010 

Minister przyznał dotacje na łączną kwotę ponad 44 mln (I nabór – 35,9 mln zł, II nabór 

– 8,3 mln zł). Szczegółowe zasady określa Regulamin dostępny na stronie:  

www.mkidn.gov.pl/media/po2010/dokumenty/dziedzictwo_kulturowe_p1-

regulamin_2010.pdf  

Ponadto funkcjonuje Program „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego”, którego celem jest zwiększenie efektywności wykorzystania środków 

europejskich na rzecz rozwoju kultury. Program polega na dofinansowaniu przez 

Ministra wkładu krajowego do wybranych projektów kulturalnych, realizowanych               

ze środków europejskich. 

 

•  Środki Funduszu Kościelnego  

Fundusz, będący w dyspozycji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych                               

i Administracji (Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych                    
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i Etnicznych)  powstał w oparciu o art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 20 marca 1950 r.                       

o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania 

gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego i § 1 Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 23 sierpnia 1990 r. w sprawie rozszerzenia celów Funduszu 

Kościelnego (Dz. U. Nr 61, poz. 354). 

 Dotacje z Funduszu Kościelnego są udzielane wyłącznie na remonty                             

i konserwację zabytkowych obiektów o charakterze sakralnym i to tylko na 

wykonywanie podstawowych prac zabezpieczających sam obiekt (w szczególności 

remonty dachów, stropów, ścian i elewacji, osuszanie i odgrzybianie, izolację, remonty             

i wymianę zuŜytej stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej, odgromowej, 

przeciwwłamaniowej i przeciwpoŜarowej itp.). 

 Z Funduszu nie finansuje się remontów i konserwacji obiektów towarzyszących 

(takich jak np.: dzwonnice wolnostojące, krzyŜe), ruchomego wyposaŜenia obiektów 

sakralnych oraz otoczenia świątyni, a takŜe stałych elementów wystroju wnętrz (takich 

jak np.: polichromie, freski, witraŜe i posadzki). 

 

•  Środki Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich                      

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Program „Leader” 

 Działania w ramach Osi IV zakładają moŜliwość wspierania dziedzictwa 

kulturowego wsi opolskiej poprzez realizowanie Lokalnych Strategii Rozwoju                         

i sukcesywnie podpisywane przez Zarząd Województwa Opolskiego umów                              

z Lokalnymi Grupami Działania. 

 Środki na ochronę i promocję zabytków w gminie Łubniany moŜna pozyskiwać 

poprzez Stowarzyszenie „Stobrawski Zielony Szlak”, które opracowało i realizuje 

Lokalną Strategię Rozwoju. Zapisano w niej cele ogólne i szczegółowe oraz wskazano 

planowane przedsięwzięcia. W roku 2010 zakończono dwa nabory wniosków                   

w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz "Małe projekty". W latach 2011-2013 

planuje się ogłoszenie naborów na „Małe projekty” w kaŜdym II kwartale roku (łącznie 

3 nabory) oraz w latach 2011-2012 w kaŜdym IV kwartale w ramach „Odnowy                    

i rozwoju wsi” (łącznie 2 nabory). 

 

•  Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
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 Obecnie zakończyły się nabory w ramach Działania 5.3, Działania 6.1, Działania 6.2, 

które to w latach 2007-2013 głównie dotyczyły finansowania ochrony dziedzictwa 

kulturowego. Niemniej z dotacji najprawdopodobniej będzie moŜna skorzystać w latach 

2014-2020 w ramach nowego RPO, nad którym prace niedługo się rozpoczną.        

 

•  Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – 

Rzeczpospolita Polska 2007-2013 

 Głównym celem Programu jest współpraca transgraniczna i rozwój czesko-

polskiego pogranicza. W ramach Programu realizowany jest tzw. ciągły nabór 

wniosków. Oznacza to, Ŝe Partnerzy wiodący mogą składać wnioski projektowe                   

w przeciągu całego okresu realizacji Programu. W stosunku do programu Interreg IIIA 

Czechy –  Polska m.in. zwiększono dostępne środki do 219,46 mln EUR, zwiększono 

maksymalną wysokość dofinansowania do 85 %, ustalono minimalną wysokość 

dofinansowania z EFRR wyŜszą niŜ 30 000 EUR. Szczegółowe informacje znajdują 

się na stronie: www.cz-pl.eu/pl. 

 

•  Fundacja Wspomagania Wsi 

 ZałoŜycielem jest JE ks. Kardynał Józef Glemp. Fundacja powołana została dla 

wspierania inicjatyw gospodarczych i społecznych mieszkańców wsi i małych miast 

oraz inicjatyw związanych z poprawą stanu infrastruktury obszarów wiejskich i kulturą.               

Co rok ogłaszana jest edycja konkursu „Kultura Bliska. Chronimy nasze dziedzictwo 

kulturowe”. Są teŜ inne konkursy, w ramach których mogą znaleźć się elementu 

ochrony dziedzictwa kulturowego. O dotację mogą się ubiegać nie tylko organizacje 

pozarządowe, ale takŜe ochotnicze straŜe poŜarne, koła gospodyń wiejskich, grupy 

nieformalne, prowadzące działalność na wsiach. Szczegółowe informacje znajdują się 

na stronie fundacji: www.fww.org.pl  

 

•  Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga 

 Fundacja udziela wsparcia w ramach zadań dotyczących edukacji i rozwoju 

lokalnego. W zakresie edukacji i rozwoju lokalnego finansuje m.in. inicjatywy 

dotyczące dziedzictwa kulturowego i tradycji oraz twórczości artystycznej dzieci                   

i młodzieŜy. O dofinansowanie mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, szkoły, 
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domy kultury, biblioteki oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz 

dobra publicznego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie fundacji: 

www.citibank.com/poland/kronenberg/polish/index.htm  

•  Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 

 Jedną z dziedzin, będących w kręgu zainteresowania Fundacji jest ochrona                    

i zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego. O dotacje mogą ubiegać podmioty 

posiadające osobowość prawną. W 2010 r. wnioski naleŜało złoŜyć w dniach 1-2 

września oraz 2-3  listopada. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie fundacji: 

www.fwpn.org.pl 

 

• Środki prywatne  

 Sektor prywatny jest istotnym, ale mało wykorzystanym źródłem wspomagania 

zadań publicznych sfery ochrony i opieki nad zabytkami, co jest uwarunkowane 

odpowiednimi rozwiązaniami prawnymi. Do zwiększenia udziału środków prywatnych  

w tym zakresie mogą przyczynić się działania państwa realizowane za pomocą tzw. 

partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) i pomocy publicznej (na podstawie ustawy            

z dnia 19 grudnia 2008 r.  o partnerstwie publiczno-prywatnym).  

 Istotą PPP jest współdziałanie w uzgadnianiu wspólnych celów i w skutecznej  

ich realizacji. Wspieranie działań przedsiębiorców na rzecz ochrony i opieki nad 

zabytkami przez udzielenie pomocy ze środków publicznych jest dopuszczalna w Unii 

Europejskiej, lecz podlega zasadniczym ograniczeniom. Pomoc publiczna to określone 

zasady wsparcia podmiotu gospodarczego przez państwo, władze samorządowe lub              

np. organizacje, które oferują pomoc na podstawie zleceń pochodzących od organów 

państwowych w jakiejkolwiek formie (np. dotacji, rozłoŜenia spłaty podatku na raty, 

zwolnienia z zaległości podatkowych, udzielenia preferencyjnej poŜyczki lub kredytu).  
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11.  Realizacja i finansowanie przez Gminę zadań z zakresu ochrony zabytków 

 

 Z uwagi na to, Ŝe Gmina Łubniany nie posiada obiektów wpisanych do rejestru, 

nie przeznaczała teŜ środków finansowych na remonty i prace konserwatorskie we 

własnych obiektach zabytkowych. Kilka budynków naleŜących do gminy jest objętych 

ewidencją zabytków (np. szkoła w Brynicy, Dąbrówce Łubniańskiej). Stan zachowania 

tych obiektów jest dobry – szkoły i przedszkola zostały gruntownie wyremontowane. 

 Samorząd gminny równieŜ do tej pory nie przyznawała Ŝadnych środków dla 

właścicieli zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Postuluje się aby w przyszłych 

latach w gminnym budŜecie uwzględnić finansowe wsparcie przy zadaniach z zakresu 

opieki i ochrony dziedzictwa kulturowego (prace konserwatorskie i budowlane przy 

zabytkach), które w miarę moŜliwości finansowych utrzymywałoby się w kaŜdym roku 

na stałym poziomie (np. procentowym udziale w corocznie uchwalanym budŜecie). 

Początkowo wsparcie takie w formie dotacji celowej mogło by dotyczyć tylko 

najpilniejszych potrzeb konserwatorskich lub remontów związanych z nieszczęśliwymi 

wypadkami, takimi jak ostatnio poŜar dachu kościoła w Jełowej w grudniu 2010 r. 

 Rada Gminy moŜe ustalić zasady i tryb udzielania takich dotacji w formie 

uchwały, opierając się na zapisach ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(rozdział 7, art. 71-83). W kompetencji Rady Gminy jest natomiast ustalenie 

szczegółowych zasad, najkorzystniejszych z perspektywy lokalnej społeczności oraz 

samorządu (art. 81 ust. 1). 

 Kolejnym rozwiązaniem polepszającym stan zachowania lokalnych zabytków 

byłoby występowanie Gminy w roli partnera przy projektach unijnych lub 

ministerialnych, w których beneficjenci (właściciele zabytków) często nie są w stanie 

zapewnić wkładu własnego. Takie działania z pewnością podniosłoby poziom Ŝycia 

mieszkańców oraz atrakcyjność turystyczną gminy Łubniany. 

 Zadania Programu Opieki nad Zabytkami mogą teŜ być realizowane przez 

instytucje kultury podległe Gminie lub funkcjonujące na jej terenie (np. izby regionalne, 

domy kultury, biblioteki) w ramach działalności bieŜącej. Ponadto (w zakresie ustawy o 

działalności poŜytku publicznego i wolontariacie) gminy mogą wspierać działalność 

kulturalną związaną z ochrona zabytków i tradycji prowadzoną przez organizacje 

pozarządowe (m.in. stowarzyszenia, parafie). 
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Opracowanie, fotografie: 

Ewa Kalbarczyk-Klak 
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Załącznik nr 1  

 

Wykaz zabytkowych stanowisk archeologicznych z terenu gminy Łubniany 

znajdujących się w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu (stan 

na październik 2002 r.) 

 
 

Lp. Miejscowość 
Nr 

stan
. 

Typ stanowiska Chronologia 
 

1. Biadacz 1 punkt osadniczy mezolit  

2. Biadacz 2 punkt osadniczy neolit, XIII-XIV w.  

3. Biadacz 3 cmentarzysko kurhanowe nieokreślona  

4. Biadacz 4 punkt osadniczy * średniowiecze  

5. Biadacz 5 punkt osadniczy pradzieje  

6. Biadacz 6 punkt osadniczy 
kultura przeworska (okres 

wpływów rzymskich faza C) 
 

7. Brynica 1 ślad osadnictwa nieokreślona  

8. Brynica 2 ślad osadnictwa kultura ceramiki sznurowej (neolit)  

9. Brynica 3 
grodzisko                              

(nr rejestru A – 504/78) 
późne średniowiecze                        

(XIV-XV w.) 
 

10. Brynica 4 ślad osadnictwa * kultura pucharów lejkowatych 
(neolit) 

 

11. Brynica 5 punkt osadniczy * nieokreślona  

12. Brynica 6 ślad osadnictwa neolit  

13. Brynica 7 ślad osadnictwa * epoka kamienia  

14. Brynica 8 ślad osadnictwa * kultura pucharów lejkowatych 
(neolit) 

 

15. Brynica 9 ślad osadnictwa * epoka kamienia  

16. Brynica 10 ślad osadnictwa * kultura pucharów lejkowatych 
(neolit) 

 

17. Brynica 11 ślad osadnictwa * neolit  

18. Brynica 12 ślad osadnictwa * epoka kamienia  

19. Brynica 13 punkt osadniczy * wczesna epoka Ŝelaza  

20. Brynica 14 ślad osadnictwa *  epoka kamienia 

21. Brynica 15 osada produkcyjna 
kultura przeworska?                    

(okres wpływów rzymskich) 
 

22. Brynica 16 punkt osadniczy średniowiecze  
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23. Brynica 17 punkt osadniczy średniowiecze  

24. Brynica 18 punkt osadniczy średniowiecze  

25. Brynica 19 punkt osadniczy XIV w.  

26. Brynica 20 
osada produkcyjna,  

punkt osadniczy 

kultura przeworska (okres 
wpływów rzymskich faza C),  

XIV-XV w. 
 

 

27. 
Dąbrówka 
Łubniańska 

1 punkt osadniczy średniowiecze 
 

28. 
Dąbrówka 
Łubniańska 

2 ślad osadnictwa mezolit, neolit 
 

29. Grabie 1 
ślad osadnictwa, 
punkt osadniczy 

epoka kamienia, średniowiecze 
 

30. Grabie 2 ślad osadnictwa * okres wpływów rzymskich  

31. Jełowa 1 osada, punkt osadniczy 
neolit, późne średniowiecze, 

pradzieje 
 

32. Jełowa 2 ślad osadnictwa 
okres wpływów rzymskich, 

nieokreślona 
 

33. Jełowa 3 osada, punkt osadniczy neolit, kultura łuŜycka  

34. Jełowa 4 punkt osadniczy neolit  

35. Jełowa 5 punkt osadniczy neolit, kultura łuŜycka  

36. Jełowa 6 nieokreślony nieokreślona  

37. Jełowa 7 nieokreślony nieokreślona  

38. Jełowa 8 punkt osadniczy kultura łuŜycka, średniowiecze  

39. Jełowa 9 punkt osadniczy późne średniowiecze  

40. Jełowa 10 punkt osadniczy późne średniowiecze  

41. Jełowa 11 punkt osadniczy kultura łuŜycka, średniowiecze  

42. Jełowa 12 punkt osadniczy późne średniowiecze  

43. Jełowa 13 
ślad osadnictwa, 
 punkt osadniczy 

XI-XII w., XIII-XIV w. 
 

44. Jełowa 14 ślad osadnictwa * neolit  

45. Jełowa 15 ślad osadnictwa * neolit  

46. Jełowa 16 ślad osadnictwa * neolit  

47. Jełowa 17 ślad osadnictwa * neolit  

48. Jełowa 18 ślad osadnictwa * neolit  

49. Jełowa 19 ślad osadnictwa * neolit  

50. Jełowa 20 ślad osadnictwa * neolit  

51. Jełowa 21 ślad osadnictwa * neolit  
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52. Jełowa 22 ślad osadnictwa * neolit  

53. Jełowa 23 punkt osadniczy * średniowiecze  

54. Jełowa 24 ślad osadnictwa * neolit  

55. Jełowa 25 ślad osadnictwa * Neolit  

56. Jełowa 26 ślad osadnictwa * kultura łuŜycka  

57. Jełowa 27 nieokreślony nieokreślona  

58. Jełowa 28 nieokreślony Nieokreślona  

59. Jełowa 29 ślad osadnictwa * epoka kamienia?, późne 
średniowiecze, pradzieje 

 

60. Jełowa 30 punkt osadniczy XIV-XV w.  

61. Jełowa 31 punkt osadniczy XIV-XV w.  

62. Jełowa 32 ślad osadnictwa 
neolit, kultura łuŜycka?,                 

XIV-XV w. 
 

63. Jełowa 33 punkt osadniczy kultura łuŜycka, średniowiecze  

64. Jełowa 34 
obozowisko, 

punkt osadniczy 
epoka kamienia, kultura łuŜycka 

 

65. Jełowa 35 punkt osadniczy mezolit ?, XIV-XV w.  

66. Jełowa 36 punkt osadniczy średniowiecze  

67. Jełowa 37 
osada, punkt osadniczy 
(nr rejestru A – 613/84) 

kultura pucharów lejkowatych 
(neolit), kultura łuŜycka (epoka 

brązu / okres halsztacki),               
XIV-XV w. 

 

68. Jełowa 38 
ślad osadnictwa, 
punkt osadniczy 

epoka kamienia, XIV-XV w. 
 

69. Kępa 1 punkt osadniczy * 
epoka brązu, wczesne 
średniowiecze 

 

70. Kępa 2 
punkt osadniczy, 

cmentarzysko 
młodsza epoka kamienia,                 

kultura przeworska (III-IV w.) 
 

71. Kępa 3 punkt osadniczy * neolit  

72. Kępa 4 punkt osadniczy pradzieje, późne średniowiecze  

73. Kępa 5 punkt osadniczy 
pradzieje, kultura łuŜycka,            

późne średniowiecze 
 

74. Kępa 6 osada, punkt osadniczy 
kultura łuŜycka (późny okres 

wpływów rzymskich), 
średniowiecze 

 

75. Kępa 7 punkt osadniczy 
kultura łuŜycka (okres halsztacki), 

wczesne średniowiecze, 
średniowiecze 

 

76. Kępa 8 punkt osadniczy późne średniowiecze  

77. Kępa 9 punkt osadniczy późne średniowiecze  

78. Kępa 10 punkt osadniczy kultura przeworska                        
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(okres wpływów rzymskich), 
późne średniowiecze 

79. Kępa 14 osada ? * XIII w. ?  

80. Kobylno 1 
cmentarzysko,  
ślad osadnictwa 

kultura łuŜycka lub pomorska 
(okres halsztacki), III w. 

 

81. Kobylno 2 ślad osadnictwa * mezolit, neolit  

82. Kobylno 3 ślad osadnictwa XIV-XV w.  

83. Kobylno 4 osada średniowiecze  

84. Kobylno 5 punkt osadniczy XIV-XV w.  

85. Kobylno 6 ślad osadnictwa neolit, XIV-XV w.  

86. Kobylno 7 punkt osadniczy XIV-XV w.  

87. Kobylno 8 ślad osadnictwa XIV-XV w.  

88. Kobylno 9 ślad osadnictwa XIV-XV w.  

89. Kolanowice 2 punkt osadniczy nieokreślona  

90. Kolanowice 3 punkt osadniczy, osada neolit, XIV-XV w., pradzieje  

91. Luboszyce 1 punkt osadniczy pradzieje  

92. Luboszyce 2 punkt osadniczy * kultura łuŜycka (epoka brązu), 
okres wpływów rzymskich 

 

93. Luboszyce 3 
ślad osadnictwa, 
punkt osadniczy 

neolit, XV-XVI w. 
 

94. Luboszyce 4 ślad osadnictwa * neolit  

95. Luboszyce 5 punkt osadniczy * nieokreślona  

96. Luboszyce 6 ślad osadnictwa * nieokreślona  

97. Luboszyce 7 ślad osadnictwa * neolit  

98. Luboszyce 8 ślad osadnictwa * neolit  

99. Luboszyce 9 ślad osadnictwa * neolit  

100. Luboszyce 10 ślad osadnictwa * neolit  

101. Luboszyce 11 osada * późny okres wpływów rzymskich  

102. Luboszyce 12 punkt osadniczy 
kultura łuŜycka (V okres epoka 

brązu), kultura przeworska? (okres 
wpływów rzymskich) 

 

103. Luboszyce 13 grodzisko? wczesne średniowiecze?  

104. Luboszyce 14 punkt osadniczy neolit, XVI-XVIII w.  

105. Luboszyce 15 osada XV-XVI w.  

106. Łubniany 1 
osada produkcyjna, 

punkt osadniczy 

kultura przeworska                        
(okres wpływów rzymskich), XIV-

XV w. 
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107. Łubniany 2 punkt osadniczy pradzieje, XIV-XV w.  

108. Łubniany 3 punkt osadniczy średniowiecze  

109. Łubniany 4 osada, punkt osadniczy 
kultura przeworska, pradzieje, 

XIV-XV w. 
 

110. Łubniany 5 ślad osadnictwa epoka kamienia  

111. Łubniany 6 punkt osadniczy * wczesne średniowiecze  

112. Łubniany 7 punkt osadniczy * kultura łuŜycka (okres halsztacki)  

113. Łubniany 8 ślad osadnictwa * neolit  

114. Łubniany 9 ślad osadnictwa * 
neolit lub okres halsztacki (kultura 

łuŜycka lub pomorska) 
 

115. Łubniany 10 ślad osadnictwa * neolit  

 

 

 *  – stanowiska archeologiczne oznaczone gwiazdką (* ) odkryte w okresie 

przedwojennym, o bliŜej nieokreślonym połoŜeniu (w wykazie WKZ zaznaczone jako 

„bez lokalizacji”) – łącznie 44 stanowiska (38,3 %). 
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Załącznik nr 2 

 

 Gminna Ewidencja Zabytków (stan na grudzień 2010 r.) 

 

Lp Miejscowość Obiekt Ulica Nr 

1. Biadacz Dom z częścią gospodarczą Kolanowska  1 

2. Biadacz Dom z częścią gospodarczą Rzeczna  2 

3. Biadacz Dom mieszkalny Szeroka  1 

4. Biadacz Dom mieszkalny z częścią 
gospodarczą 

Szeroka 15 

5. Biadacz Dom z częścią gospodarczą Szeroka 19 

6. Biadacz Dom z częścią gospodarczą Szeroka 22 

7. Biadacz Kapliczka - dzwonnica Polna (róg 
Szerokiej) 

 

8. Biadacz Układ przestrzenny oraz 
szczytowy układ zabudowy 
wsi 

Szeroka, Polna  

9. Brynica Dom mieszkalny 1 Maja  9 

10. Brynica Kapliczka 1 Maja 16 

11. Brynica Przykościelny cmentarz 
parafialny 

Powstańców 
Śląskich  

 

12. Brynica Kaplica św. Jana 
Nepomucena 

(przy kościele)  

13. Brynica Altana Klasztorna  3 

14. Brynica Kościół parafialny pw. św. 
Szczepana 

Powstańców 
Śląskich 

 

15. Brynica-Gróbek Dom mieszkalny ks. Klimasa 10 

16. Brynica-Gróbek Tzw. dom wycuŜny ks. Klimasa 11 

17. Brynica-Gróbek Kapliczka - dzwonnica Kwiatowa  1a 

18. Brynica Kapliczka Matki BoŜej Młyńska  5 

19. Brynica Budynek biurowy tartaku Młyńska  5 

20. Brynica Ogrodzenie cmentarza z 
bramkami 

Powstańców 
Śląskich 

 

21. Brynica Dom mieszkalny Opolska  4 

22. Brynica Kaplica UkrzyŜowania Opolska  4 

23. Brynica-Surowina Tzw. dom wycuŜny Opolska 24 

24. Brynica-Surowina Kapliczka św. Jana 
Chrzciciela 

Opolska 35 
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25. Brynica-Surowina Kaplica - dzwonnica Matki 
BoŜej 

Opolska 39 

26. Brynica-Surowina Dom mieszkalny z częścią 
gospodarczą 

Opolska 45 

27. Brynica Kapliczka św. Rocha Powstańców 
Śląskich 

38 

28. Brynica Szkoła Powstańców 
Śląskich 

47 

29. Brynica Plebania Powstańców 
Śląskich 

50 

30. Brynica Dom mieszkalny z częścią 
handlową 

Powstańców 
Śląskich 

52 

31. Brynica Dom mieszkalny, dawny 
sklep 

Powstańców 
Śląskich 

56 

32. Brynica Pomnik poległych podczas 
wojen mieszkańców wsi 

Powstańców 
Śląskich 

 

33. Brynica Dawna remiza Powstańców 
Śląskich 

 

34. Brynica Zespół domów 
mieszkalnych 

Powstańców 
Śląskich 

34,36,
38 

35. Brynica Kapliczka Prosta 7-7a 

36. Brynica Układ  ruralistyczny 
centrum wsi 

  

37. Brynica Sklep Powstańców 
Śląskich 

18 

38. Dąbrówka Łubniańska Dawna szkoła Szkolna  1 

39. Dąbrówka Łubniańska Kaplica Leśna 20 

40. Dąbrówka Łubniańska Stodoła Leśna 21 

41. Dąbrówka Łubniańska Dom mieszkalny Oleska 17 

42. Dąbrówka Łubniańska Dom mieszkalny Oleska 22 

43. Dąbrówka Łubniańska Dom mieszkalny z częścią 
gospodarczą 

Oleska 29 

44. Dąbrówka Łubniańska Lamus Oleska 30 

45. Dąbrówka Łubniańska Dom mieszkalny z częścią 
gospodarczą 

Oleska 31 

46. Dąbrówka Łubniańska Młyn z częścią mieszkalną Oleska 32 

47. Dąbrówka Łubniańska Dom mieszkalny Oleska 53 

48. Dąbrówka Łubniańska Kaplica - dzwonnica Oleska 53 

49. Dąbrówka Łubniańska Dom mieszkalny z częścią 
gospodarczą 

Oleska 67 

50. Dąbrówka Łubniańska Lamus Oleska 67 

51. Dąbrówka Łubniańska Dom mieszkalny z częścią 
gospodarczą 

Oleska 71 
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52. Dąbrówka Łubniańska Kapliczka "Studzionka"   

53. Grabie Cmentarz ewangelicki z 
ogrodzeniem 

Wiejska  

54. Grabie Kościół ewangelicki Wiejska  

55. Grabie Dom mieszkalny Wiejska  7 

56. Grabie Stodoła I Wiejska  7 

57. Grabie Stodoła II Wiejska  7 

58. Grabie Lauba przy frontowej 
elewacji 

Wiejska 24 

59. Jełowa Brama cmentarna Opolska  

60. Jełowa Cegielnia Nadleśna 28 

61. Jełowa Budynek mieszkalny Dworcowa  1 

62. Jełowa Budynek mieszkalny Dworcowa  5 

63. Jełowa Stodoła Dworcowa  6 

64. Jełowa Kapliczka Dworcowa  

65. Jełowa Kaplica cmentarna Opolska  

66. Jełowa Kapliczka   

67. Jełowa Kościół parafialny pw. św. 
Bartłomieja 

Wolności  

68. Jełowa Nadleśnictwo Nadleśna 16 

69. Jełowa Budynek mieszkalny Nadleśna 45 

70. Jełowa WieŜa wodna w zespole 
stacji kolejowej 

Dworcowa  

71. Jełowa Dworzec w zespole stacji 
kolejowej 

Dworcowa  

72. Jełowa Dom mieszkalny Wolności  9 

73. Jełowa Gospodarstwo Wolności 22 

74. Jełowa Dom mieszkalny z częścią 
gospodarczą 

Wolności 25 

75. Jełowa Gospodarstwo Wolności 27 

76. Jełowa Dom mieszkalny z częścią 
gospodarczą 

Wolności 37 

77. Jełowa Dom mieszkalny z częścią 
handlową 

Wolności 38 

78. Jełowa Tzw. dom wycuŜny z bramą 
wjazdową 

Wolności 39 

79. Jełowa Dom mieszkalny Wolności 44 

80. Jełowa Dom mieszkalny z częścią 
gospodarczą 

Wolności 14 

81. Jełowa Dom mieszkalny z częścią 
gospodarczą 

Wolności 21 
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82. Jełowa Dom mieszkalny Wolności 48 

83. Jełowa Układ ruralistyczny wsi okolice ul. Wolności   

84. Kępa Dom mieszkalny Luboszycka 22 

85. Kępa kapliczka Luboszycka, przy 
Słowackiego 

 

86. Kępa Dom mieszkalny Opolska 16 

87. Kępa Budynek gospodarczy Opolska 16 

88. Kępa Boczny dom mieszkalny Opolska 18 

89. Kępa Dom mieszkalny z częścią 
gospodarczą 

Opolska 20 

90. Kępa Boczny dom mieszkalny Opolska 22 

91. Kępa Zajazd Opolska 28 

92. Kępa Dom mieszkalny Polna 1, 1a 

93. Kępa Dom Opolska 12 

94. Kępa Kapliczka Opolska 14 

95. Kępa Dom mieszkalny Opolska  7 

96. Kępa Dom mieszkalny Opolska  7a 

97. Kępa Dom mieszkalny Opolska  8 

98. Kępa Kapliczka Opolska  9 

99. Kępa Kapliczka Opolska  8 

100. Kępa Dom mieszkalny z częścią 
gospodarczą 

Polna  3 

101. Kępa Dom mieszkalny z częścią 
gospodarczą 

Polna  7 

102. Kępa Dom mieszkalny z częścią 
gospodarczą 

Polna  9 

103. Kępa Pomnik mieszkańców wsi - 
ofiar wojen 

Luboszycka  

104. Kępa Dom mieszkalny Wróblińska  1 

105. Kobylno Czworaki w zespole 
folwarku 

Wiejska 27 

106. Kobylno Stodoła z częścią 
mieszkalną 

Wiejska 19 

107. Kobylno Kościół filialny pw. św. 
Mateusza 

Wiejska  

108. Kobylno Stajnie w zespole folwarku Wiejska  

109. Kobylno Gospodarstwo Turawska  5 

110. Kobylno Dom mieszkalny Turawska 16 

111. Kobylno Dawna szkoła Wiejska  
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112. Kobylno Dom mieszkalny w zespole 
folwarcznym 

Wiejska 23 

113. Kobylno Czworaki w zespole 
folwarcznym oraz dawną 
remizą 

Wiejska 17 

114. Kolanowice Szkoła Szkolna  6 

115. Kolanowice Kościół filialny pw. św. 
Barbary 

Szkolna  

116. Kolanowice Dom mieszkalny z częścią 
gospodarczą 

Powstańców 
Śląskich 

 5 

117. Kolanowice Dom mieszkalny z 
zabudowaniami 
gospodarczymi 

Powstańców 
Śląskich 

 8 

118. Kolanowice Dom mieszkalny z częścią 
gospodarczą 

Powstańców 
Śląskich 

28 

119. Kolanowice Dom mieszkalny z częścią 
gospodarczą 

Powstańców 
Śląskich 

29 

120. Kolanowice Boczny dom mieszkalny Powstańców 
Śląskich 

29 

200 Kolanowice Dom mieszkalny z częścią 
gospodarczą 

Powstańców 
Śląskich 

31 

121. Kolanowice Dom mieszkalny z 
zabudowaniami 
gospodarczymi 

Powstańców 
Śląskich 

11 

135 Kolanowice Kapliczka Róg ul. Szkolnej i 
Piaskowej 

 

122. Luboszyce Cmentarz katolicki Opolska  

123. Luboszyce Cmentarna kaplica - 
dzwonnica 

Opolska  

124. Luboszyce Kościół parafialny pw. św. 
Antoniego 

Kościelna  

125. Luboszyce Plebania Kościelna  4 

126. Luboszyce Dom mieszkalny z częścią 
gospodarczą 

Opolska 14 

127. Luboszyce Dom mieszkalny z częścią 
gospodarczą 

Opolska 16 

128. Luboszyce Dom mieszkalny Piaskowa  1 

129. Luboszyce Dom mieszkalny z częścią 
gospodarczą 

Piaskowa  9 

130. Luboszyce Dom mieszkalny z częścią 
gospodarczą 

Piaskowa 11 

131. Luboszyce Dom mieszkalny Piaskowa 15 

132. Luboszyce Dom mieszkalny z częścią 
gospodarczą 

Piaskowa 18 

133. Luboszyce Dom mieszkalny z częścią 
gospodarczą 

Piaskowa 51 

134. Luboszyce Gospoda Rolna  2 

135. Luboszyce Dom mieszkalny Rolna  3 
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136. Luboszyce Szkoła Rolna  4 

137. Luboszyce Dom mieszkalny z częścią 
gospodarczą 

Rolna  6 

138. Luboszyce Dom mieszkalny z częścią 
gospodarczą 

Rolna 11 

139. Luboszyce Dom mieszkalny z częścią 
gospodarczą 

Rolna 15 

140. Luboszyce Kapliczka Rolna 23 

141. Luboszyce Domy mieszkalne Rolna 31, 33 

142. Łubniany Cmentarz Opolska  

143. Łubniany Kaplica cmentarna Opolska  

144. Łubniany Dom mieszkalny z częścią 
uŜytkową 

Kolanowska 27 

145. Łubniany Kościół parafialny pw. św. 
Piotra i Pawła 

Opolska  

146. Łubniany Dom mieszkalny Kościelna 22 

147. Łubniany Dom mieszkalny Opolska 13 

148. Łubniany Budynki gospodarcze Opolska 14 

149. Łubniany Dom mieszkalny z częścią 
gospodarczą 

Opolska 15 

150. Łubniany Dom mieszkalny z częścią 
gospodarczym 

Opolska 21 

151. Łubniany Kapliczka Opolska 21 

152. Łubniany Dom mieszkalny z częścią 
gospodarczą 

Opolska 23 

153. Łubniany Spichlerz Opolska 23 

154. Łubniany Spichlerz Opolska 25 

155. Łubniany Dom mieszkalny z częścią 
gospodarczy 

Opolska 26 

156. Łubniany Dom mieszkalny z częścią 
uŜytkową 

Opolska 32 

157. Łubniany Dom mieszkalny z częścią 
gospodarczą 

Opolska 36 

158. Łubniany Dom mieszkalny z częścią 
uŜytkową 

Opolska 42 

159. Łubniany Dom mieszkalny z częścią 
gospodarczą 

Opolska 44 

160. Łubniany Plebania Opolska 56 

161. Łubniany Dom mieszkalny z częścią 
gospodarczą 

Opolska 58 

162. Łubniany Dawny przytułek  Opolska 61 

163. Łubniany Budynek mieszkalno-
uŜytkowy 

Opolska 74 
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164. Łubniany Piekarnia ze sklepem Opolska 84 

165. Łubniany Kaplica - dzwonnica Opolska/Brynicka  

166. Łubniany Budynek mieszkalny z 
częścią gospodarczą 

Polna  6 

167. Łubniany Szkoła Opolska 51 

168. Łubniany Układ przestrzenny i 
szczytowy układ zabudowy 

  

169. Masów Boczny dom mieszkalny Opolska  1a 

170. Masów Dom mieszkalny Opolska 13 

171. Masów Kuźnia Opolska  

172. Masów Dom mieszkalny z częścią 
gospodarczą 

Opolska 17 

173. Masów Dom mieszkalny Opolska 20 

174. Masów Dom mieszkalny z częścią 
gospodarczą 

Opolska 29 

175. Masów Dom mieszkalny Opolska 40 

176. Masów Dom mieszkalny Opolska 53 

177. Masów Kapliczka Opolska 53 

178. Masów Dom mieszkalny Opolska 63 

179. Masów Dom mieszkalny Opolska 58 

180. 
80 

Masów Dom mieszkalny z częścią 
gospodarczą 

Opolska 64 

181. Masów Dom mieszkalny Opolska 65 

182. Masów Kapliczka Opolska  

183. Masów Stodoła Opolska 17 

 

 

 

 


