Projekt
z dnia 10 maja 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH
z dnia 10 maja 2021 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta
i Gminy Głuchołazy na lata 2019-2022
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 713 ze zm.) oraz art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U. z 2021 r., poz. 710), Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy
Głuchołazy na lata 2019-2022, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głuchołazach
Mariusz Migała
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 10 maja 2021 r.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta
i Gminy Głuchołazy na lata 2019-2022
- za okres od 24 kwietnia 2019 r. do 30 kwietnia 2021 r.
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Głuchołazy na lata 2019-2022 przyjęty
uchwałą Rady Miejskiej w Głuchołazach Nr VII/85/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r., opublikowany
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dn. 9 maja 2019 r., poz. 1745, realizuje cele,
które wskazuje art. 87 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 710):
1) uchylony
2) uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa
archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej;
3) zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania;
4) wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;
5) podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych
i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad
zabytkami;
6) określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe związane
z wykorzystaniem tych zabytków;
7) podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad
zabytkami.
Zgodnie z art. 87 ust. 5 ww. ustawy - burmistrz sporządza co 2 lata sprawozdanie z realizacji gminnego
programu opieki nad zabytkami, które przedstawia się radzie gminy.
Gminny Program Opieki nad Zabytkami określa kierunki i działania podejmowane przez gminę, mające
na celu szeroko pojętą ochronę dziedzictwa kulturowego.
Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie realizacji poszczególnych zadań i działań
wskazanych w ww. Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Głuchołazy na lata 20192022 - za okres od 24 kwietnia 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r.
Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie danych i informacji uzyskanych od
pracowników poszczególnych Wydziałów Urzędu Miejskiego i jednostek Gminy.
W dalszej części sprawozdania przestawiono w postaci opisowej i tabelarycznej poszczególne zadania
wymienione w ww. programie oraz sposób ich realizacji.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: BD6C3FA9-E5C5-41AE-8BA4-4DD42F0D119B. Projekt

Strona 1

1. Priorytety polityki gminnej związanej z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami oraz kierunki
działań i zadania Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Głuchołazy na lata 2019-2022.
Tabela nr 1

Priorytet I
Ochrona zabytków i przestrzeni kulturowej miasta i gminy Głuchołazy
Kierunki działań:
I.1. Planowa, konsekwentna oraz kompetentna realizacja zadań samorządowych w zakresie ochrony
zabytków, powiązanie zadań służących ochronie wartości kulturowych ze strategią rozwoju gospodarczego
oraz polityką przestrzenną gminy.
Zadania:
Realizacja w okresie 04.2019r. -04.2021r.
1) Realizacja zadań z zakresu
Jako jeden z dokumentów strategicznych zostało uchwalone Studium
opieki nad zabytkami
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
wynikających z dokumentów
Głuchołazy - uchwała Rady Miejskiej w Głuchołazach nr XXI/205/20
strategicznych miasta.
z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchołazy.
Studium dostępne pod adresem:
https://bip.glucholazy.pl/167/378/studium-uwarunkowan-i-kierunkowzagospodarowania-przestrzennego-gminy-glucholazy.html
Część opisowa studium część I „Uwarunkowania zagospodarowania
przestrzennego Gminy Głuchołazy” zawiera uwarunkowania historyczne
i kulturowe (str. 97 – 130), zaś część II „Kierunki zagospodarowania
przestrzennego Gminy Głuchołazy” zawiera ogólne zasady ochrony
krajobrazu kulturowego (str. 403).
2) Zabezpieczenie w budżetach
rocznych środków na zadania
Środki zostały zabezpieczone.
związane z ochroną zabytków
(omówienie finansowania i dofinansowania zadań opisano w punkcie 2.).
i opieką nad zabytkami, m.in. w
ramach Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla Gminy
Głuchołazy na lata 2016-2023
3) Wprowadzenie aktualnych
Zapisy zostały wprowadzone w Studium, tj. w załącznikach do uchwały
zapisów dotyczących ochrony
nr XXI/205/20 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 maja 2020 r. w
środowiska kulturowego w
sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków
Studium uwarunkowań i
zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchołazy
kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Głuchołazy
4) Sporządzanie i aktualizacja
Plany mpzp uchwalone po kwietniu 2019r.:
miejscowych planów
1) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu
zagospodarowania przestrzennego. ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony pomiędzy
Wprowadzanie aktualnych i
ulicami Bohaterów Warszawy i Powstańców, a linią kolejową w
skutecznych zapisów dotyczących Głuchołazach; uchwała Rady Miejskiej w Głuchołazach Nr IX/125/19 z
ochrony dziedzictwa i krajobrazu
dnia 26 czerwca 2019r. , opubl. w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 18
lipca 2019 r. , Poz. 2472
kulturowego w miejscowych
2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar
planach zagospodarowania
w rejonie Al. Jana Pawła II w Głuchołazach uchwała Rady Miejskiej w
przestrzennego, w tym ochrony
Głuchołazach Nr XVII/183/20 z dnia 9 stycznia 2020 r., opubl. w Dz.
obiektów i obszarów ujętych w
Gminnej Ewidencji Zabytków
Urz. Woj. Opolskiego z dnia 25 lutego 2020 r., Poz. 656
3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar
Miasta i Gminy Głuchołazy.
w rejonie ul. Kościuszki w Głuchołazach uchwała Rady Miejskiej w
Głuchołazach Nr XXIII/229/20 z dnia 30 lipca 2020r., opubl. w Dz. Urz.
Woj. Opolskiego z dnia 1 września 2020 r., Poz. 2383
4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar
działalności gospodarczej we wsi Charbielin i Bodzanów w gminie
Głuchołazy; uchwała Rady Miejskiej w Głuchołazach Nr IX/127/19 z
dnia 26 czerwca 2019r., opubl. w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 18

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: BD6C3FA9-E5C5-41AE-8BA4-4DD42F0D119B. Projekt

Strona 2

lipca 2019 r., Poz. 2473
5) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar
wsi Biskupów; uchwała Rady Miejskiej w Głuchołazach Nr XXXI/302/21
z dnia 24 lutego 2021 r. opubl. w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 16
kwietnia 2021 r., Poz. 1094.
Wszystkie ww. plany zawierają ustalenia odnośnie zabytków na obszarze
objętym planem, zgodnie z przyjętą Gminną Ewidencją Zabytków
5) Prowadzenie Gminnej
Ewidencji Zabytków Miasta i
Gminy Głuchołazy –
udostępnienie kart adresowych na
oficjalnej stronie internetowej
gminy; aktualizacja danych, m.in.
uzupełnianie i uaktualnianie
informacji dotyczących form
ochrony, zakładanie nowych kart
adresowych dla obiektów
wprowadzonych do wojewódzkiej
ewidencji zabytków, po uzyskaniu
takiej informacji od Opolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków. W zakresie archeologii
obecny zbiór kart Gminnej
Ewidencji Zabytków Miasta i
Gminy Głuchołazy jest również
zbiorem otwartym, co oznacza, że
np. w wyniku prowadzonych
badań archeologicznych ilość kart
może ulec zmianie, podobnie jak
ich zawartość.
6) Udostępnianie informacji o
zabytkach gminy w systemach
elektronicznych.

Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Głuchołazy (dalej: GEZ) została
przyjęta Zarządzeniem Nr 226-PR.49.2019 Burmistrza Głuchołaz z dnia
23 kwietnia 2019r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków
Gminy Głuchołazy
GEZ jest udostępniona na stronie internetowej BIP Gminy Głuchołazy
pod adresem: https://bip.glucholazy.pl/983/724/gminna-ewidencjazabytkow.html
GEZ zawiera karty adresowe stanowisk archeologicznych oraz zabytków
nieruchomych na terenie Gminy Głuchołazy.
Informacje – karty adresowe są przedstawione w sposób czytelny,
pogrupowane stosownie do treści (osobno stanowiska archeologiczne
i karty adresowe obiektów), przy czym dla miasta Głuchołazy dodatkowo
są wprowadzone grupy wg ulic.
W postaci papierowej Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Głuchołazy
jest dostępna do wglądu w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, Wydział
Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego, pok. 32, tel. 77 40 92 111.
Aktualnie prowadzone są postępowania w sprawie wykreślenia z GEZ
obiektów nieistniejących, ale nadal figurujących w rejestrze zabytków,
a zatem i w GEZ, tj. budynku przy ul. Wita Stwosza 21 w Głuchołazach
oraz dworu w Burgrabicach.
Informacje o zabytkach z terenu Gminy Głuchołazy są udostępnione na
stronie internetowej BIP Gminy Głuchołazy pod adresem
https://bip.glucholazy.pl/983/724/gminna-ewidencja-zabytkow.html
oraz w Systemie Informacji Przestrzennej Gminy Głuchołazy na stronie
http://glucholazy.e-mapa.net/
(Przy zaznaczeniu warstwy „Warstwy tematyczne – Zabytki” oraz przy
zaznaczeniu warstwy „Narodowy Instytut Dziedzictwa”)

7) Interwencje przy rażących
naruszeniach prawa budowlanego
(zwłaszcza w zakresie samowoli
budowlanych na obszarach
objętych ochroną konserwatorską
oraz przy obiektach zabytkowych
i ujętych w Gminnej Ewidencji
Zabytków Miasta i Gminy
Głuchołazy.

W latach 2019-2020 Gmina nie prowadziła interwencji w zakresie
samowoli na obszarach objętych ochroną konserwatorską oraz przy
obiektach zabytkowych

8) Wystąpienie do Ministra
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego o skreślenie z
rejestru zabytków dwóch
nieistniejących obiektów: dom
mieszkalny w Głuchołazach, przy
ul. Wita Stwosza 21 (nr rej.
1091/65 z dnia 22.05.1965r.);
dwór w Burgrabicach (nr rej.
1019/65 z dnia 08.05.1965r.).

1) Pismo do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn.
12.01.2021r. dot. Wita Stwosza 21
– sprawa w toku
2) Pismo do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn.
12.01.2021r. dot. dworu w Burgrabicach
– sprawa w toku
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9) Wystąpienie do Opolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków o zmianę decyzji w
sprawie wpisu do rejestru
zabytków w zakresie
jednoznacznego wskazania granic
obszaru objętego ochroną: decyzji
138 z dnia 03.12.1954 r.
dotyczącej wpisu do rejestru
zabytków układu urbanistycznego
Głuchołaz oraz decyzji 62/57 z
dnia 25.11.1957 r. dotyczącej
wpisu do rejestru zabytków Parku
Zdrojowego w Głuchołazach.

1) Pismo do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn.
12.01.2021r. - dot. historycznego układu urbanistycznego Starego Miasta
– sprawa w toku ( wizja w terenie z udziałem pracownika WUOZ w dn.
30.03.2021r.)
2) Pismo do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn.
12.01.2021r. - Pismo dot. granic parku
–– sprawa w toku

10) Wystąpienie do Opolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w sprawie aktualizacji
decyzji o wpisie do rejestru
zabytków C osady
wczesnośredniowiecznej w
Nowym Świętowie (st. 3/50) –
w zakresie aktualizacji przedmiotu
i zakresu wpisu oraz danych
własnościowych.

Pismo dot. wydania kopii decyzji – z dn. 12.01.2021r.
Kopię decyzji otrzymano w dn. 29.01.2021r.

11) Wystąpienie do Opolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w sprawie uzupełnienia
zasobu wojewódzkiej ewidencji
zabytków o Kartę Ewidencyjną
Zabytku Archeologicznego dla
terenu pocmentarnego w
Jarnołtówku.

Wystąpienie przewidywane na okres późniejszy - ze względu na
lokalizację boiska szkolnego na terenie dawnego cmentarza i ewentualne
utrudnienia w przypadku inwestycji

12) Przeciwdziałanie niszczeniu
stanowisk archeologicznych –
przy wydawaniu zezwoleń na
budowę przestrzeganie
konieczności wymagania opinii
bądź zezwoleń służb
konserwatorskich. Zwrócenie
szczególnej uwagi na miejsca
oznaczone jako stanowiska
archeologiczne.

Pozwolenia na budowę pozostają w ramach kompetencji Starosty
Nyskiego.
Pozwolenia konserwatorskie pozostają w ramach w ramach kompetencji
Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu.
Przekazano informacje o przyjęciu Gminnej Ewidencji Zabytków do
OWKZ i Starosty Nyskiego – Powiatowy Konserwator Zabytków oraz
GKTBS (pismo z dn. 29.04.2019r. oraz 12.01.2021r.).
Informacje o zabytkach z terenu Gminy Głuchołazy są udostępnione na
stronie internetowej BIP Gminy Głuchołazy pod adresem
https://bip.glucholazy.pl/983/724/gminna-ewidencja-zabytkow.html
oraz w Systemie Informacji Przestrzennej Gminy Głuchołazy na stronie
http://glucholazy.e-mapa.net/

13) Monitoring Planu ochrony
zabytków na wypadek konfliktu
zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

Gmina posiada „Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego
i sytuacji kryzysowych”, opracowany w maju 2005r.
Obecnie jest opracowywana aktualizacja ww. planu ochrony zabytków na
wypadek konfliktu zbrojnego (sprawę prowadzi Inspektorat Obrony
Cywilnej UM)

14) Realizacja Programu
usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Głuchołazy
na lata 2014-2032 zgodnie

W odniesieniu do obiektów zabytkowych lub położonych w obszarach
ochrony konserwatorskiej - dokumenty inwestora z zakresu zgłoszenia lub
pozwolenia na budowę są weryfikowane przez Starostwo Powiatowe i
Powiatowego Konserwatora Zabytków w Nysie w ramach procedury
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Uchwałą Nr III/29/14 Rady
Miejskiej w Głuchołazach z dnia
29 grudnia 2014 r. – w stosunku
do obiektów znajdujących w
Gminnej Ewidencji Zabytków
Miasta i Gminy Głuchołazy oraz
obiektów położonych w obszarach
ochrony konserwatorskiej.

zgodnie z ustawą Prawo budowlanego, pod kątem zgodności z ochroną
zabytków – dot. obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków lub
wpisanych do rejestru zabytków. Wydział Rolnictwa i Ochrony
Środowiska UM, po przedłożeniu przez inwestora zgłoszenia robót
budowlanych zaakceptowanego przez Wydział Architektury i
Budownictwa (Starostwo Powiatowe w Nysie) lub pozwolenia na budowę
udzielonego przez Starostę Nyskiego, podpisuje umowę z inwestorem na
usuwanie wyrobów zawierających azbest, ze wskazaniem firmy
posiadającej odpowiednie uprawnienia.

15) Generowanie miejsc pracy
przy inwestycjach prowadzonych
przy obiektach i na obszarach
objętych ochroną konserwatorską,
w tym w zakresie prowadzenia
bieżących prac pielęgnacyjnych,
porządkowych i
zabezpieczających na terenie
zabytkowych założeń zielonych,
będących własnością gminną oraz
przy założeniach zielonych
w obszarach ochrony
konserwatorskiej. Udział w
programach związanych z
tworzeniem miejsc pracy
prowadzonych przez Powiatowy
Urząd Pracy w Nysie.

Stosownie do możliwości i potrzeb, biorąc pod uwagę obostrzenia i
ograniczenia związane z pandemią koronawirusa oraz budżetem

I.2. Opieka nad zabytkami miasta i gminy, dążenie do materialnej poprawy ich stanu zachowania, odbudowy,
adaptacji i rewitalizacji. Aktywne zarządzanie materialnym dziedzictwem kulturowym w celu wykorzystania
jego potencjału w rozwoju miasta i gminy.
Zadania:

Realizacja w okresie 04.2019r. -04.2021r.

1) Podejmowanie działań
prowadzących do zahamowania
procesu degradacji zabytków
i doprowadzenie do poprawy stanu
ich zachowania – m.in. poprzez
zapewnianie środków w corocznie
uchwalanych budżetach na
realizację uchwał w sprawie zasad
udzielania pomocy finansowej w
remontach elewacji budynków
mieszkalnych w Głuchołazach.

Aktualnie obowiązuje Uchwała Nr XXVII/270/20 Rady Miejskiej w
Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr
VIII/51/07 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 marca 2007 r.
w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej w remontach elewacji
budynków mieszkalnych w Głuchołazach.

2) Realizacja zadań wynikających
z Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla Gminy
Głuchołazy na lata 2016-2023 –
prowadzenie działań mających na
celu przede wszystkim:
powstrzymanie degradacji
obiektów i obszarów o
wartościach zabytkowych,
kulturowych i przyrodniczych w
obszarze rewitalizacji oraz
podjęcie działań w celu poprawy
stanu ich zachowania

1) W 2019r. zakończono realizację zadania „Zagospodarowanie
zabytkowego parku przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej w
Głuchołazach”.
2) W 2019r. zrealizowano zadanie „Adaptacja budynku Publicznej
Szkoły nr 2 w Głuchołazach przy Alei Jana Pawła II na Dzienny Dom
Pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych".
3) W latach 2019-2020 zrealizowano zadania „Przebudowa budynku
dworca PKP w Głuchołazach wraz z zagospodarowaniem terenu
przyległego”
oraz „Dostosowanie infrastruktury zdegradowanych budynków
i pomieszczeń w celu adaptacji na mieszkania - Przebudowa,
nadbudowa oraz rozbudowa kamienicy w Głuchołazach w celu
utworzenia mieszkań chronionych ul. Tylna 2”
4) W 2020 wyłoniono wykonawcę zadania „Budowa kładki pieszo-

Środki zapewniane są w budżecie Gminy Głuchołazy.
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rowerowej na rzece Biała Głuchołaska”
3) Podejmowanie prac
remontowych przy obiektach
zabytkowych oraz przy obiektach
ujętych w Gminnej Ewidencji
Zabytków Miasta i Gminy
Głuchołazy, których Gmina jest
właścicielem lub
współwłaścicielem (poza
obszarem objętym w
rewitalizacji).

1) Podejmowanie prac remontowych w kamienicach w latach 20192020- wykaz obiektów objętych remontami – w tabeli nr 4 i 5.
2) W roku 2020 prowadzone były prace konserwatorsko –
restauratorskie przy wieży Bramy Górnej, które miały na celu przede
wszystkim oczyszczenie oraz zabezpieczenie powierzchni hełmu przed
warunkami atmosferycznymi. Wyspecjalizowani pracownicy uzupełnili
także ubytki na elementach attyki oraz wzmocnili osłabione miejsca.

4) Podejmowanie starań o
dofinansowanie prac przy
zabytkach miasta z funduszy
zewnętrznych, w tym
z programów transgranicznych.

Gmina Głuchołazy w latach 2019-2020 wnioskowała do Samorządu
Województwa Opolskiego o dotację na prace konserwatorskie przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej
ewidencji zabytków, znajdującym się na obszarze województwa
opolskiego na „Remont konserwatorski Kapliczki słupowej w
Jarnołtówku, gm. Głuchołazy” – dotacji nie otrzymano

5) Zwrócenie się do Opolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków z prośbą o opracowanie
i przekazanie pełnego wykazu
uznanych za zabytkowe kapliczek,
rzeźb, krzyży przydrożnych, itp.
(zabytków ruchomych) z terenu
gminy, w celu podjęcia działań
związanych z ich ochroną.

Wystąpienie do OWKZ pismem z dn. 12.01.2021r.
OWKZ przekazała wykaz pismem z dn. 15.02.2021r.

6) Prowadzenie bieżących prac
pielęgnacyjnych, porządkowych i
zabezpieczających na terenie
zabytkowych założeń zielonych,
będących własnością gminną oraz
przy założeniach zielonych
w obszarach ochrony
konserwatorskiej (poza obszarem
objętym rewitalizacji).

Na bieżąco, w zależności od potrzeb.

7) Podejmowanie działań
zmierzających do poprawy
infrastruktury w obszarze
historycznych założeń
przestrzennych. Zadania takie jak
remonty infrastruktury technicznej
(np. budowa sieci sanitarnej),
oświetlenia ulicznego czy poprawa
infrastruktury drogowej (w tym
m.in. chodniki, nowe
nawierzchnie, ścieżki rowerowe) –
prowadzone zgodnie z zasadami
konserwatorskimi – związane są
bezpośrednio z rewitalizacją tych
obszarów.

Na bieżąco, w zależności od potrzeb.
Ponadto wykonano prace:
1) Wymiana lamp ulicznych na ledowe energooszczędne na obszarze
miasta Głuchołazy (w części historycznych założeń przestrzennych).
2) wymiana sieci wod.-kan. wraz z częściowym remontem nawierzchni ul. gen. Andersa.

Tabela Nr 2
Priorytet II
Utrwalenie historii regionu związanej z górnictwem złota oraz tradycji uzdrowiskowych
Głuchołaz i okolic.
Kierunki działań:
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II.1. Kompleksowa ochrona i świadome kształtowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i krajobrazu
historycznego uzdrowiska, powstrzymanie degradacji zagrożonych obiektów zabytkowych i obszarów
związanych z funkcjonowaniem w przeszłości uzdrowiska oraz podjęcie działań w celu poprawy stanu ich
zachowania.
Zadania:
Realizacja w okresie 04.2019r.- 04.2021r.
1) Uznanie znaczenia wartości
2019r. - Opracowanie i wydanie 2000 sztuk folderu promocyjnego
zabytkowych i historycznych terenów „Walory przyrodniczo-historyczne dzielnicy zdrojowej
dawnego wydobycia złota oraz
Głuchołaz” dla projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na
dawnego uzdrowiska jako szansy
terenie Subregionu Południowego”, współfinansowanego przez Unię
rozwoju miasta i gminy.
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

2) Zachowanie dbałości o krajobraz
kulturowy gminy, w tym jego
charakterystycznych elementów
zabytkowych i przyrodniczych;
przestrzeganie rygorystycznej
ochrony unikatowych wartości
krajobrazu kulturowego gminy w
dokumentach planistycznych.
3) Prowadzenie inwestycji
związanych z rewaloryzacją
przestrzeni publicznych związanych z
dawnym uzdrowiskiem o wysokim
standardzie zagospodarowania i
wysokich wymaganiach względem
estetyki.

2020r. - Opracowanie i złożenie do dofinansowania w ramach
programu INTERREG VA projektu „Po śladach złota – pieszo i na
rowerze”
Projekt miast partnerskich Zlatych Hor i Głuchołaz ma pomóc w
zwiększeniu ruchu turystycznego, dzięki odnowieniu i uatrakcyjnienie
„Szlaku Złotych Górników” w Głuchołazach oraz połączenie go,
za pomocą sytemu transgranicznych tras rowerowych, ze
skansenem „Zlatorudne mlyny” na potoku Oleśnica przy Zlatych
Horach i ścieżkami dydaktycznych po reliktach wydobycia złota
na terenie gminy Zlate Hory. Ponadto niniejszy projekt będzie
zwiększał świadomość na temat oferty turystycznej na czesko-polskim
pograniczu (przewodniki i mapa turystyczna, informacje na stronach
www. partnerów).
Zasady ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego gminy są ujęte w
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Głuchołazy, w opracowywanych planach miejscowych, a także
w wydawanych decyzjach o warunkach zabudowy oraz decyzjach o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1) W 2019r. zakończono realizację projektu partnerskiego
„Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną,
dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój
obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej” dofinansowanego z
RPO WO 2014-2020
Gmina Głuchołazy zrealizowała w ramach projektu „Rewitalizacja
dawnego obszaru uzdrowiskowego w Głuchołazach".
Zadanie obejmowało zagospodarowanie przestrzeni publicznej na
terenie parku zdrojowego, usytuowanego przy ulicy Parkowej w
Głuchołazach, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 62/57, a
szczególnie wyposażenie jej w elementy małej architektury, zieleni w
zakresie realizacji zapisów mpzp, wytycznych konserwatorskich,
Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych, Planu Urządzenia Lasu
Komunalnego Miasta Głuchołazy.
Dodatkowo
w
ramach
zadania
poddano
remontowi
konserwatorskiemu kapliczki zabytkowej Drogi Krzyżowej na
Górze Parkowej.
2) W 2109r. zakończono realizację projektu partnerskiego „Ochrona
różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego”,
dofinansowanego z RPO WO 2014-2020.
Zadanie Gminy Głuchołazy obejmowało odbudowę zniszczonej przez
powódź z 1997 alejki spacerowej, usytuowanej w granicach Obszaru
Natura 2000 „Góry Opawskie” i Parku Krajobrazowego „Góry
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4) Podejmowanie działań
zmierzających do poprawy
infrastruktury w obszarze
historycznych założeń przestrzennych
związanych z historią uzdrowiska.
5) Utrzymanie w należytym stanie
zabytkowego parku oraz promenad
uzdrowiskowych w Głuchołazach.
Prowadzenie bieżących prac
porządkowych i pielęgnacyjnych.
6) Inwestowanie oraz wspieranie
działań związanych z rozbudową
infrastruktury związanej z obsługą
ruchu turystycznego w poszanowaniu
uwarunkowań wynikających z zasad
ochrony środowiska kulturowego
miasta.

Opawskie, biegnącej wzdłuż rezerwatu „Las Bukowy” w
Głuchołazach. Przez alejkę wiedzie ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza
„Przez Górę Chrobrego w Głuchołazach”, a także szlak „Złotych
Górników”, prowadzący do rezerwatu archeologiczno-geologicznego
„Nad Białką” (dot. alejki od Chatki Myśliwskiej przy ul. gen. Andersa
do terenów w rejonie obiektów "Wodociągów” przy ul. gen. Andersa).
3) Budowa ciągu pieszo-rowerowego Głuchołazy - Mikulowice,
jako terenu powiązanego z dawnym uzdrowiskiem i ww. alejką
spacerową.
Jak w pkt. 3

Realizowane na bieżąco.

W roku 2020 została unowocześniona siedziba Centrum Informacji
Turystycznej w Głuchołazach przy Placu Basztowym w
Głuchołazach. W ramach modernizacji i remontu wykonane zostały:
nowa witryna na zabytkowe artefakty, lada ekspozycyjna, gabloty na
pamiątki, w tym takie, które zostały wykonane przez miejscowych
rękodzielników posiadających Certyfikat Produktu Lokalnego
Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. Uruchomiono info kiosk oraz strefę
wypoczynku dla turystów, gdzie wyświetlane są filmy promocyjne, a
w razie niepogody mogą się odbywać prelekcje prowadzone przez
przewodników turystycznych.

Dodatkowo Centrum Informacji Turystycznej w Głuchołazach
otrzymało oficjalne potwierdzenie o nadaniu certyfikatu „obsługi
osób z niepełnosprawnościami”.
II.2. Budowanie renomy i popularności regionu turystycznego Głuchołaz związanego w przeszłości
z górnictwem złota i funkcją uzdrowiskową. Zwiększenie atrakcyjności obszarów i obiektów zabytkowych
miasta i gminy w celach turystycznych i społecznych.
Zadania:
Realizacja w okresie 04.2019r.-04.2021r.
1) Wspieranie turystyki kulturowej na 1) 2019r. - Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego w
terenie gminy poprzez m.in.
Głuchołazach - zagospodarowanie przestrzeni publicznej na
rozbudowę infrastruktury
terenie parku zdrojowego, usytuowanego przy ulicy Parkowej w
turystycznej, rozwój szlaków
Głuchołazach
turystycznych i sieci tras
2) 2019r. - odbudowa zniszczonej przez powódź z 1997 alejki
rowerowych, organizację gier
spacerowej, usytuowanej w granicach Obszaru Natura 2000 „Góry
topograficznych.
Opawskie” i Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie, biegnącej
wzdłuż rezerwatu „Las Bukowy” w Głuchołazach. Przez alejkę
wiedzie ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza „Przez Górę Chrobrego w
Głuchołazach”, a także szlak „Złotych Górników”, prowadzący do
rezerwatu archeologiczno-geologicznego „Nad Białką”.
3) W roku 2020 Gmina zakończyła kolejny etap budowy rowerowych
ścieżek zjazdowych typu Singletrack pod nazwą „Złote Ścieżki”.
W ramach realizacji zadania „Budowa ścieżek rowerowych typu
Singletrack na Górze Parkowej w Głuchołazach tzw. Złotych Ścieżek
– IV część” wykonane zostały kolejne 2 kilometry profesjonalnych
tras zjazdowych.
4) W roku 2020 został przeprowadzony remont altany widokowej
przy ul. Tuwima (na Górze Szubienicznej), tzw. "Grzybek" w ramach
zadania: "Modernizacja istniejącego punktu widokowego deszczochronu".
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2) Utrzymanie i popularyzacja
szlaków turystycznych.
3) Tworzenie systemu informacji o
zabytkowych urządzeniach
związanych z wydobyciem złota
w przeszłości oraz dawnym
uzdrowiskiem na potrzeby turystyki.
4) Promocja zabytków gminy
związanych z wydobyciem złota w
przeszłości oraz dawnym
uzdrowiskiem.

Wydział Promocji, Turystyki i Sportu – Współpraca z PTTK Oddział
w Głuchołazach oraz Oddział PTTK „Tryton” Nysa
W ramach realizacji poszczególnych inwestycji
oraz jak w pkt 2

- Folder promocyjny „Walory przyrodniczo-historyczne dzielnicy
zdrojowej Głuchołaz”,
- Opracowanie i złożenie do dofinansowania w ramach programu
INTERREG VA projektu „Po śladach złota – pieszo i na rowerze”

Tabela Nr 3
Priorytet III
Edukacja i promocja dziedzictwa kulturowego miasta i gminy
Kierunki działań:
III.1. Uznanie znaczenia dziedzictwa kulturowego w rozwoju miasta i gminy oraz jego promocja.
Zadania:
Realizacja w okresie 04.019r. -04.2021r.
1) Wspieranie i dofinansowanie
1) Wydział Promocji, Turystyki i Sportu - 2019r. - Opracowanie i
projektów, wydawnictw, albumów,
wydanie 2000 sztuk folderu promocyjnego „Walory przyrodniczoinformatorów, map, ulotek i folderów historyczne dzielnicy zdrojowej Głuchołaz” dla projektu „Ochrona
informacyjnych oraz innych realizacji różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego”,
mających na celu promowanie
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
walorów kulturowych jako potencjału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
dla rozwoju turystyki.
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na
lata 2014-2020
2) Wydział Promocji, Turystyki i Sportu – organizacja
„Wakacyjnych spacerów z przewodnikiem po Głuchołazach”,
aktualizowanie stanu rzeczywistego map turystycznych z
wydawnictwem PLAN
2) Podjęcie starań mających na celu
Przełożone na późniejszy okres.
umieszczenie profesjonalnych tablic
informacyjnych dla grodzisk
w Pokrzywnej i Starym Lesie.
3) Udostępnianie na oficjalnej stronie
1) Wydział Promocji, Turystyki i Sportu – utworzenie strony
internetowej Urzędu Miasta publikacji
turystycznej Miasta i Gminy Głuchołazy; adres internetowy strony
będących prezentacją zasobów oraz
https://turystyka.glucholazy.pl/1285/strona-glownadziałań Gminy związanych z ochroną
zasobów zabytkowych miasta i gminy turystyczna.html
Głuchołazy.
2) Adres internetowy GEZ
https://bip.glucholazy.pl/983/724/gminna-ewidencja-zabytkow.html
4) Promocja tzw. dobrych praktyk w
zakresie zarządzania obiektami
zabytkowymi miasta i gminy.

Poszczególne Wydziały Urzędu Miejskiego (Wydział Inwestycji i
Eksploatacji, Wydział Promocji, Turystyki i Sportu, Wydział Mienia i
Zagospodarowania Przestrzennego, Wydział Rolnictwa i Ochrony
Środowiska - współpraca z WUOZ i OWKZ w Opolu (na bieżąco)

5) Współpraca z instytucjami
zajmującymi się ochroną dziedzictwa
kulturowego (m.in. Narodowy Instytut
Dziedzictwa Oddział Terenowy w
Opolu).

Jak w pkt 4

6) Promowanie historii oraz zabytków
gminy podczas imprez i wydarzeń
kulturalnych.

Wydział Promocji, Turystyki i Sportu - Organizacja „Wakacyjnych
spacerów z przewodnikiem po Głuchołazach”

7) Promowanie tradycyjnych form i

Zasady ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego gminy, w tym
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cech lokalnej architektury (w zakresie
bryły, detalu architektonicznego,
materiału, kolorystyki, rozwiązań
konstrukcyjnych).

cech lokalnej architektury są ujmowane w opracowywanych planach
miejscowych, a także w wydawanych decyzjach o warunkach
zabudowy).
Ponadto cechy architektury regionalnej są ujęte w Planie Ochrony
Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” (Uchwała Nr
XLII/492/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 3 czerwca
2014r. w sprawie ustanowienia Planu Ochrony Parku Krajobrazowego
„Góry Opawskie” , opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego z dn. 17.06.2014r., poz. 1519) i wskazane
do stosowania w projektach studium i w opracowywanych planach
miejscowych dla terenów położonych na obszarze Parku
Krajobrazowego Góry Opawskie.

8) Promocja zabytków gminy
Głuchołazy w różnego rodzaju
mediach.

Wydział Promocji, Turystyki i Sportu – strona internetowa Urzędu
Miejskiego w Głuchołazach
https://glucholazy.pl/1189/strona-glowna.html
oraz media społecznościowe (Facebook), wywiady prasowe

III.2. Budowanie klimatu społecznej akceptacji dla idei ochrony zabytków odczytywanych jako źródło
tożsamości, wiedzy i dumy z przeszłości i tradycji.
Zadania:

Realizacja w latach 2019-2020

1) Inicjowanie i wspieranie projektów
związanych z szeroko rozumianym
upowszechnieniem wiedzy
o dziedzictwie kulturowym gminy, w
tym wspieranie organizacji
konkursów wiedzy o zabytkach oraz
wycieczek szkolnych, których celem
jest poznawanie zabytków gminy.

Wydział Promocji, Turystyki i Sportu – współpraca z Miejską i
Gminną Biblioteką Publiczną w Głuchołazach – organizacja
światowych Dni Turystyki w 2019 roku

2) Wspieranie działalności organizacji
społecznych, pozarządowych i
środowisk zajmujących się ochroną i
opieką nad zabytkami.

Wydział Promocji, Turystyki i Sportu – współpraca z Fundacją
Benevolens

3) Kreowanie modelu
odpowiedzialności za zasoby
dziedzictwa kulturowego wśród
mieszkańców, użytkowników oraz
wśród pracowników samorządowych.

Odbywa się na bieżąco poprzez codzienny kontakt z Urzędem, przez
publikacje na stronie internetowej Urzędu, w ramach aktualnie
prowadzonych realizacji oraz przy oddawaniu do użytkowania
poszczególnych obiektów, poprzez tablice informacyjne itp.

4) Udział Gminy oraz zachęcenie
właścicieli zabytków z terenu miasta
do udziału w corocznych edycjach
Europejskich Dni Dziedzictwa ogólnoeuropejskim wydarzeniu
promującym dziedzictwo kulturowe.

Wydział Promocji, Turystyki i Sportu – współpraca z Fundacją
Benevolens

III.3. Promocja właściwego zarządzania dziedzictwem kulturowym miasta.
Zadania:

Realizacja w latach 2019-2020

1)Publikacja na oficjalnej stronie
internetowej miasta informacji
dotyczących realizacji Lokalnego
Programu Rewitalizacji dla Gminy
Głuchołazy na lata 2016-2023.

Adres strony

2)Publikacja na oficjalnej stronie
internetowej miasta informacji

Aktualnie brak zakładki dedykowanej pracom konserwatorskim
finansowanym i współfinansowanym z budżetu Gminy.

https://glucholazy.pl/2554/889/kompleksowa-rewitalizacjazdegradowanej-infrastruktury-gminy-glucholazy-szansa-naaktywizacje-spolecznosci-lokalnej.html
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dotyczących prac konserwatorskich
finansowanych oraz
współfinansowanych z budżetu
Gminy oraz prezentacja obiektów,
przy których przeprowadzono prace
konserwatorskie finansowane oraz
współfinansowane z budżetu Gminy.

Informacje o poszczególnych inwestycjach zamieszczane są na
bieżąco i są one dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w zakładce „Aktualności”
https://glucholazy.pl/1192/749/aktualnosci.html
oraz w Głuchołaskim Informatorze Samorządowym
w postaci papierowej oraz elektronicznej pod adresem:
https://glucholazy.pl/1793/934/glucholaski-informatorsamorzadowy.html
Informacje o dofinansowaniu projektów ze środków zewnętrznych
pod adresem:
https://glucholazy.pl/1204/889/projekty-ue-i-dofinansowane-zbudzetu-panstwa.html

2. Udzielanie pomocy finansowej z budżetu gminy Głuchołazy na prace remontowe przy zabytkach
Od 2007 r. gmina Głuchołazy udziela pomocy finansowej przy remontach elewacji budynków
mieszkalnych. Obecnie obowiązuje Uchwała Nr XXVII/270/20 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/51/07 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia
28 marca 2007 r. w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej w remontach elewacji budynków
mieszkalnych w Głuchołazach.
Zgodnie z obowiązującą uchwałą refundowana jest część kosztów remontów elewacji budynków
będących własnością wspólnot mieszkaniowych, w których gmina Głuchołazy posiada swój udział.
Warunki określone są w regulaminie (załącznik do Uchwały nr LI/430/10 z dnia 10 listopada 2010 r.).
Dodatkowo - zgodnie z art. 81. ust. 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jednostki
samorządu terytorialnego mają możliwość dotowania prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót
budowlanych przy zabytkach. Tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków określa w drodze uchwały organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego.
Zasady przyznawania dotacji na realizacje zadań publicznych określają przepisy Ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.). Dotacje
mogą być udzielone podmiotowi, który jest właścicielem zabytku lub posiada tytuł prawny do zabytku, na
pokrycie kosztów wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych (określonych
w art. 77 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) i realizowanych z obowiązującymi
przepisami prawa.
Tabela Nr 4
Zestawienie budynków ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków i objętych dofinansowaniem
na remont elewacji + kwota dofinansowania
L.p.
Lokalizacja budynku, adres
Kwota dofinansowania
[w zaokrągleniu do pełnych zł]
2019 r.
1
ul. M. Curie Skłodowskiej 1 - Plac Basztowy 2
15.4870
2
Rynek 3
29.852
3
ul. Kraszewskiego 11
23.729
4
ul. Skłodowskiej 24
43.987
5
ul. Kościuszki 71
24.267
6
ul. Sobieskiego 4
25.689
2020 r.
1
ul. Kraszewskiego 13
26.611
2
Al. Jana Pawła II 4
20.651
3
ul. Kościuszki 12
27.608
Tabela Nr 5
Wykonane remonty dot. budynków zabytkowych

Koszt brutto

Rok
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9

będących własnością Gminy, współwłasnością Gminy,
(w zaokrągleniu
wykonania
w administracji/zarządzaniu GKTBS sp. z o.o.
do pełnych zł)
prac
Wykonane remonty dachów
ul. M. Curie Skłodowskiej 1- Pl.Basztowy 2 (na budynku ul. M.
262.609 2019
Curie Skłodowskiej 11)
ul. Powstańców Śląskich 18
11.000 2019
ul. Powstańców Śląskich 12
26.000 2019
ul. Kościuszki 16
65.293 2019
Biskupów 17
58.528 2019
ul. Kościuszki 8
136.841 2019
ul. Sobieskiego 9
11.056 2019
ul. Kraszewskiego 28
14.000 2020
Al. Jana Pawła II 17
30.900 2020
ul. Kraszewskiego 21
42.000 2020
Sucha Kamienica 20 (świetlica)
79.000 2020
ul. Andersa 12
35.000 2020
ul. Andersa 23
41.000 2020
Wykonane remonty elewacji
ul. Kraszewskiego 11 (elewacja frontowa)
70.000 2019
ul. Kościuszki 71 (elew.front., elew. boczna, elew. tylna)
116.503 2019
Rynek 3 (elew.front., elew. boczna)
80.080 2019
ul. M. Curie Skłodowskiej - Pl. Basztowy 2 (2 elew. front, el.
323.514 2019
boczna)
ul. Kościuszki 12 (elew.front., elew. boczna)
116.503 2020
ul. Kraszewskiego 13
73.037 2020
Al. Jana Pawła II 4 (tył, bok)
52.000 2020
ul. Opolska 12 (elew.front., elew. boczna, elew. tylna)
65.810 2020
ul. Powstańców Śląskich 12
27.000 2020
3. Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głuchołazy na lata 2016-2023
W okresie obowiązywania Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Głuchołazy na
lata 2019-2022, zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Głuchołazy na lata 2016-2023
w wyznaczonym obszarze rewitalizacji, będą realizowane m.in. zadania z zakresu ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami (zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/229/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia
28 września 2016 r., zmienioną Uchwałą Nr XXVIII/282/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia
22 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XXIX/295/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 marca 2017 r., oraz
Uchwałą Nr XXXII/318/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 31 marca 2021r.).
W zakresie ochrony zabytków działania rewitalizacyjne obejmują remonty i rewaloryzację cennych
kulturowo obiektów oraz podniesienie jakości przestrzeni publicznej w zabytkowych obszarach
chronionych.
Zaliczono do tego również zwiększenie udziału mieszkańców terenu rewitalizacji w życiu społecznokulturalnym gminy oraz wzrost ich aktywności fizycznej
Tabela Nr 6

Zadania związane z opieką nad zabytkami ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji
dla Gminy Głuchołazy na lata 2016-2023 i ich realizacja
Nazwa projektu i opis
planowanych działań

1
Rewitalizacja dawnego
Wójtostwa w
Głuchołazach
przy ul. Magistrackiej

Szacunkowa
wartość
(brutto zł)/
potencjalne
źródła
finansowania
2
2 700 000
RPO WO,
INTERREG
VA, budżet jst,

Wartość brutto zł,
źródła finansowania

3

Planowany
okres
realizacji

Opis zadania,
termin realizacji

4
2018-2022

5
Dotychczas
nie doszło do realizacji
inwestycji
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obiekt wpisany do rejestru
zabytków:
- remont konserwatorski
elewacji
-przebudowa pomieszczeń
z przeznaczeniem na
funkcję wystawienniczą
(izba regionalna) i
turystyczną - wymiana
pokrycia dachu
- budowa
energooszczędnego
oświetlenia
- uporządkowanie zieleni
(nasadzenia kwiatów,
krzewów).
Zagospodarowanie
zabytkowego parku przy
ul. Marii CurieSkłodowskiej w
Głuchołazach:
dawny cmentarz, obiekt
ujęty w GEZ
- uporządkowanie zieleni
parkowej
- remont alejek parkowych
-budowa ścieżek
rowerowych
- modernizacja systemu
małej architektury (ławki,
kosze na śmieci)
- budowa
energooszczędnego
oświetlenia
- budowa miejsc
parkingowych przy parku.
Budowa kładki pieszorowerowej na rzece Biała
Głuchołaska: budowa
kładki pieszo-rowerowej.
zwiększenie dostępności
wpisanego do rejestru
zabytków układu
staromiejskiego
Adaptacja budynku
Publicznej Szkoły nr 2 w
Głuchołazach przy Alei
Jana Pawła II na Dzienny
Dom Pobytu dla osób
starszych
i niepełnosprawnych.
obiekt istotny w przestrzeni
kulturowej miasta, na
obszarze ujętym w GEZ
Przebudowa budynku
dworca PKP w
Głuchołazach wraz z
zagospodarowaniem
terenu przyległego.
obiekt ujęty w GEZ Projekt
zagospodarowania terenu
obejmuje w szczególności
strefę dojścia do wejścia
głównego budynku dworca

środki krajowe
- uporządkowano tereny zielone
w bezpośrednim sąsiedztwie
obiektu.

500 000
RPO WO,
budżet jst

Rzeczywista wartość
po przetargu
1 968 500,00

2017-2020

inwestycja zrealizowana
realizacja inwestycji
w latach
26.11.2018 –
30.08.2019

Dofinansowanie z
RPO WO
697 476,60

- miejsca parkingowe nie były
uwzględnione
w dokumentacji

1 720 000
RPO WO,
INTERREG
VA, budżet jst

3 200 000
RPO WO,
budżet jst

Wartość robót
3 449 686,78

2017-2019

Dofinansowanie
Z RPO WO
1 622 539,87
Wartość robót
850 000,00

2017-2018

Wartość robót
2 450 000,00
Dofinansowanie
Z RPO WO
1 896 219,92

przewidywany termin
zakończenia inwestycji
31.08.2021r.
inwestycja zrealizowana
realizacja inwestycji w latach 23.07.2019r.12.12.2019r.

Dofinansowanie z
budżetu państwa
270 000,00

2 541 000
RPO WO,
budżet jst

inwestycja
w trakcie realizacji
od dn.
16.01.2020r.

2017-2018

inwestycja zrealizowana
realizacja inwestycji
w latach - 17.09.2018r. –
13.03.2020r.
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(rozbiórka istniejących
nawierzchni betonowych
wraz z betonowymi
murkami oporowymi,
wykonanie nowych
posadzek z kostki
granitowej),
zagospodarowanie terenów
zielonych.
Budowa parkingu dla
samochodów osobowych
przy cmentarzu
komunalnym w
Głuchołazach.

290 000
RPO WO,
budżet jst

2017-2018

inwestycja dotychczas nie
została zrealizowana

2017-2018

inwestycja zakończona

cmentarz ujęty w GEZ
Dostosowanie
infrastruktury
zdegradowanych
budynków i pomieszczeń
w celu adaptacji na
mieszkania:
- remonty zdegradowanych
pomieszczeń komunalnych
w celu adaptacji na
mieszkania,
- remonty i adaptacja
zdegradowanych budynków
wraz z niezbędnym
zapleczem.

1 500 000
RPO WO,
budżet jst,
środki krajowe

realizacja
w latach 26.10.2018r. – 19.03.2020r.

Wartość robót
1 920 000,00
Dofinansowanie z
RPO WO
1 426 505,40

obiekty ujęte w GEZ
Rewitalizacja
zabytkowych kamienic na
obszarze miasta objętym
ochroną konserwatorską.

Zadanie inwestycyjne
Przebudowa,
nadbudowa oraz
rozbudowa kamienicy
w Głuchołazach w
celu utworzenia
mieszkań chronionych
ul. Tylna 2

3 000 000
RPO WO,
budżet jst,
środki krajowe

2017-2023
Wydatki
344 085,56
Dofinansowanie z
RPO WO
173 247,67

Lokalizacja/zakres
inwestycji:

Ad. 1)
Remont elewacji
wraz z kolorystyką kamienicy
przy ul. Al. Jana Pawła II nr 16
w m. Głuchołazy
inwestycja zakończona
realizacja
w latach 20.04.2018r. – 17.08.2018r.

1) Remont elewacji
kamienicy przy Alei Jana
Pawła II 16
2) Remont elewacji
kamienicy przy Ulicy
Kościuszki 2

Ad. 2)
Remont elewacji
wraz z kolorystyką kamienicy
przy ul. Kościuszki nr 2
w m. Głuchołazy

Remonty elewacji i
elementów
architektonicznych
kamienic na obszarze
starego miasta i dawnych
przedmieść.

inwestycja zakończona
realizacja
w latach 25.04.2018r. – 29.09.2018r.

obiekty oraz obszary
ujęte w GEZ
Budowa/adaptacja
pomieszczeń na toaletę
publiczną w centrum
miasta
obszar wpisany do rejestru
zabytków

Zwiększenie udziału

200 000
RPO WO,
budżet jst

151 607,57 zł

2017-2018

Budowa toalety publicznej przy
ul. Magistrackiej w
Głuchołazach
zadanie zrealizowano-

100 000

Środki z budżetu

2017-2023

realizacja w latach –
26.08.2020r. – 27.11.2020r.
Przedsięwzięcia realizowane
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mieszkańców terenu
rewitalizacji w życiu
społeczno- kulturalnym
gminy oraz wzrost ich
aktywności fizycznej:
- organizacja koncertów,
festiwali, pikników na
obszarze rewitalizacji,
- organizacja wydarzeń
kulturalnych zapoznających
mieszkańców
(w szczególności dzieci
i młodzieży) z tradycją
i kulturą regionu,
wzmocnienie więzi
rodzinnych oraz budowanie
postawy patriotycznej,
- zachęcanie młodych ludzi
do aktywności i działań
w organizacjach
pozarządowych (promocja
zasad wolontariatu)
- promowanie aktywnego
spędzania czasu wolnego,
- organizacja spotkań dla
matek samotnie
wychowujących dzieci,
- prowadzenie działań
ułatwiających integrację
w społeczeństwie osób
starszych
i niepełnosprawnych,
- wspieranie organizacji
pozarządowych poprzez
utworzenie Centrum
Organizacji
Pozarządowych,
udostępnienie im miejsca
spotkań, promowanie ich na
stronie internetowej gminy
- wspieranie działań
prowadzonych przez
organizacje pozarządowe.
działania związane z
promocją dziedzictwa
kulturowego oraz działania
lokalizowane na obszarze
rewitalizacji, tj. na
obszarze Starego Miasta
lub Muszli Leśnej

RPO WO,
budżet jst

Gminy Głuchołazy
oraz środki pozyskane

Środki pochodzące
z budżetu Gminy oraz
środki własne
Organizatora

Środki pochodzące
z budżetu Gminy oraz
środki własne
Organizatora

przy udziale Gminy
Głuchołazy, Centrum Kultury i
in. organizacji
1)
XIII Międzynarodowy Festiwal
Piosenki Turystycznej
KROPKA
19-21 lipca 2019
Teren Muszli
2)
Most Kultury Festiwal
(współorganizacja)
3-4 lipca 2019
Teren Muszli
3)
Afrykańska Szkoła Rytmu 2019
- współorganizacja
Zlot Miłośników Rytmu Drum
Djemboree 2019 –
(współorganizacja)
Teren Muszli
4)

Święto Gór
Opawskich
14.07.2019
Teren Muszli

5)
Dni Kultury
Kresowej
28.07.2019
Teren Muszli
6)

Święto Gór
Opawskich
13.07.2020
Teren Muszli

7)
Dni Kultury
Kresowej
25.07.2020
Teren Muszli
8)
Jarmark Wawrzyńcowy
09.08.2020
Teren Muszli

Uwaga: w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Głuchołazy na lata 2016-2023, już po
przyjęciu ww. Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, uchwałą Nr XXXII/318/21 Rady Miejskiej
w Głuchołazach z dnia 31 marca 2021r. została wprowadzona zmiana dotycząca obiektu zabytkowego, tj.
„Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury byłego ośrodka „Aleksandrówka”
w Jarnołtówku wraz z przestrzenią wokół budynku”. Opis planowanych działań: przywrócenie
funkcjonalności obiektu jako ośrodka rehabilitacyjnego i leczniczego, remont konserwatorski budynku
ośrodka z ewentualną rozbudową. Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia: odrestaurowanie
zdegradowanego zabytkowego budynku, przywrócenie funkcjonalności obiektu jako ośrodka
rehabilitacyjnego i leczniczego, poprawa stanu zdrowia i rehabilitacja pacjentów korzystających z usług
zdrowotnych (choroby nowotworowe, pulmonologiczne, otyłość), stworzenie nowych miejsc pracy,
wzmocnienie lokalnych przedsiębiorców (bazy turystyczno- noclegowej i restauracyjnej). Szacunkowa
wartość brutto: 6 000 000 zł; potencjalne źródła finansowania: RPO WO, środki krajowe, budżet jst.
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W związku z tym, że zadanie wpisane zostało po dacie uchwalenia GPONZ, oraz przed zakończeniem
okresu sprawozdawczego, zadanie nie jest ujęte w bieżącym sprawozdaniu.
4. Monitoring Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Głuchołazy na lata 2019-2022
Zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Burmistrz Miasta ma obowiązek
sporządzania co dwa lata sprawozdań z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami. Sprawozdanie
to ma być przedstawiane Radzie Miejskiej.
Dla potrzeb dokonania oceny stopnia realizacji Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta
i Gminy Głuchołazy na lata 2019-2022 prowadzony jest monitoring działań podejmowanych dla realizacji
poszczególnych celów określonych w ww. dokumencie, tj. sprawozdanie z wykonania zadań przyjętych do
realizacji w czteroletnim okresie obowiązywania, wykonywane co 2 lata, oraz w ramach wskazanych
priorytetów i kierunków ocena efektywności działań na rzecz dziedzictwa kulturowego oraz związanych
z opieką nad zabytkami wykraczających poza czteroletni okres obowiązywania niniejszego dokumentu.
Realizacja zadań inwestycyjnych uzależniona jest w szczególności od przyjmowanych przez Radę
Miejską uchwał budżetowych.
5. Podsumowanie
W zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami Gmina Głuchołazy współpracuje ze wszystkimi
zainteresowanymi jednostkami, w ramach obowiązujących przepisów oraz możliwości formalno- prawnych,
merytorycznych i finansowych.
W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono wszystkie zadania określone w „Gminnym programie opieki
nad zabytkami Miasta i Gminy Głuchołazy na lata 2019-2022” (GPONZ).
Należy mieć na uwadze, że realizacja zadań i przedsięwzięć jest utrudniona w związku z pandemią
koronawirusa trwającą od marca 2020 roku i wprowadzonymi obostrzeniami i ograniczeniami.
Mimo to, na podstawie analizy założonych celów i zadań określonych w GPONZ można stwierdzić, że
przyjęte priorytety są na bieżąco realizowane, zaś większość z opisanych zadań została już zrealizowana
i zakończona.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(Dz. U. z 2020 r.
poz. 282 ze zm.), burmistrz sporządza co 2 lata sprawozdanie z realizacji gminnego programu opieki
nad zabytkami, które przedstawia się radzie gminy.
Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie realizacji poszczególnych zadań i działań
wskazanych w ww. Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Głuchołazy na lata
2019-2022 przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Głuchołazach Nr VII/85/19 z dnia 24 kwietnia
2019r.
Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie danych i informacji uzyskanych od
pracowników poszczególnych Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz od jednostek Gminy.
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