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1. PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( t.j. - Dz. U.                    

z 2014 r., poz. 1446 ze zm. ). 

2. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie organizacji                         

i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz. U. 

Nr 212, poz. 2153). 

3. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 roku                

( Dz. U. Nr 229 ,poz. 1528) w sprawie zabezpieczenia zbiorów w muzeach przed pożarem, 

kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz 

sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia. 

4. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 roku ( Dz. U. Nr 30, poz. 259 w 

sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczonego na zabytkach nieruchomych wpisanych 

do rejestru zabytków. 

5. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz.U. z 2015 roku, poz. 827) w art. 137 mówi: ”obrona cywilna ma na celu ochronę 

ludności , zakładów pracy i urządzeń  użyteczności publicznej , dóbr kultury , ratowanie                     

i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk 

żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków”. 

6. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62 ,poz. 558                

z późn. zm.) zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 12 „jeżeli siły i środki , którymi dysponuje wójt, 

burmistrz, starosta lub wojewoda są niewystarczające, można wprowadzić obowiązek 

świadczeń osobistych i rzeczowych służących zabezpieczeniu i ochronie zagrożonych dóbr 

kultury”. 

7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ( Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) prawo 

budowlane. 

8. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2005 r. Nr 145 ,poz. 1212 z późn. zm.)                       

o  ochronie osób i mienia. 

9.Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 roku ( Dz. U. z 2005 r. Nr 196 ,poz. 16131 z późn. zm. )                    

o ochronie informacji niejawnych. 
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2. ARKUSZ AKTUALIZACJI PLANU 

 

Lp. Data Nazwa dokumentu Treść  aktualizacji podpis 
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3. WSTĘP – KONCEPCJA DZIAŁANIA 

Ochrona zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych polega na 

planowaniu  , przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć  zapobiegawczych, 

dokumentacyjnych,  zabezpieczających , ratowniczych i konserwatorskich mających na celu  

ich uratowanie przed zniszczeniem , uszkodzeniem lub zaginięciem. 

Powyższe przedsięwzięcia są realizowane poprzez: 

1.Zapobieganie i prowadzenie prac przygotowawczych - w czasie poprzedzającym 

wystąpienie konfliktu zbrojnego lub sytuacji kryzysowej. 

2.Podwyższenie gotowości wprowadzonej w okresie narastania bezpośredniego zagrożenia 

poprzez właściwe organy zarządzania kryzysowego. 

3.Reagowanie w czasie wystąpienia i trwania konfliktu zbrojnego lub sytuacji kryzysowej. 

4.Zabezpieczenie i dokumentowanie po ustąpieniu konfliktu zbrojnego lub sytuacji 

kryzysowej. 

5.Ochrona zabytków ruchomych. 

3.1. Zapobieganie 

Zapobieganie i prowadzenie prac przygotowawczych obejmuje w szczególności 

następujące przedsięwzięcia i czynności: 

1.Opracowanie  planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 

kryzysowych oraz jego  aktualizację. 

2.Kontrola i doskonalenie stanu technicznego zabytków. 

3.Instalowanie i utrzymanie w sprawności urządzeń i systemów zabezpieczenia zabytków ,                     

w tym sygnalizacji  wykrywania i alarmowania. 

4.Wykonywanie ewidencji i dokumentacji zabytków podlegających ochronie. 

5.Projektowanie i wykonywanie prac inżynieryjno - technicznych zabezpieczających przy 

zabytkach takich jak: 

a)podwyższenie klasy odporności ogniowej i poprawa właściwości konstrukcyjnych, 

b)zabezpieczenia przed skutkami wybuchów, wichur, śnieżyc, powodzi lub zalania z innych 

przyczyn, osunięć lub zapadnięć gruntu, 

c)odbudowa lub osłona fragmentów szczególnie wartościowych i narażonych na destrukcję. 

3.2. Podwyższenie gotowości 

1.Demontaż i ukrycie najcenniejszych detali architektonicznych i elementów wyposażenia. 
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2.Przygotowanie i rozmieszczenie znaków Konwencji o ochronie dób kultury w razie konfliktu 

zbrojnego wraz z Regulaminem wykonawczym do tej Konwencji oraz Protokołem o ochronie 

dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r.(Dz. U.             

z 1957 r. Nr 46, poz. 212), zwanej dalej „Konwencją Haską”. 

3.Zgromadzenie i utrzymanie w gotowości urządzeń, sprzętu ,narzędzi , opakowań, 

materiałów niezbędnych do wykonywania praz zabezpieczających i działań ratowniczych. 

4.Zorganizowanie systemu monitorowania zagrożeń, alarmowania i powiadamiania. 

5.Wyznaczenie i przygotowanie zespołów do prac zabezpieczających i działań ochronnych. 

6.Zorganizowanie współdziałania właścicieli , zarządców i użytkowników zabytków , organów 

administracji publicznej, specjalistycznych służb , jednostek i instytucji oraz wolontariatu 

działań ratowniczych. 

3.3. Reagowanie   

Reagowanie to zespół przedsięwzięć mających na celu zminimalizowanie strat wśród 

obiektów zabytkowych. Podczas reagowania prowadzi się akcje ratownicze oraz udziela 

wsparcia właścicielom (administratorom) obiektów zabytkowych oraz siłom ratowniczym.    

3.4. Zabezpieczenie 

Zabezpieczenie i dokumentowanie obejmuje:   

1.Zabezpieczenie zabytków przed dalszą destrukcją po ustąpieniu bezpośredniego 

zagrożenia. 

2.Dokumentowanie zdarzeń , strat i podjętych działań. 

3.Informowanie właściwych organów administracji publicznej , w szczególności Opolskiego 

Konserwatora Zabytków oraz organów założycielskich o stratach, podjętych działaniach                             

i ewentualnych potrzebach pomocy.                    

3.5. Ochrona zabytków ruchomych                                                                                                                                                                                                                                     

Ochrona  zabytków ruchomych polega na podjęciu, w zależności od sytuacji i posiadanych 

możliwości następujących czynności: 

a)zabezpieczenie ich przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w miejscu stałego 

przechowywania oraz na zorganizowaniu stałego dozoru, 

b) przemieszczenia do innych , przygotowanych  pomieszczeń jednostki organizacyjnej , 

c)ewakuacji do uprzednio wyznaczonych przygotowanych obiektów poza miejscowością ich 

stałego przechowywania , jeżeli nie ma możliwości ich właściwego zabezpieczenia na miejscu 

lub w tej samej miejscowości oraz zapewnienia stałego dozoru, 

d)ewakuacji najcenniejszych zabytków za granicę w przypadku konfliktu zbrojnego, 

e)przyjmowania , na wniosek właściciela lub posiadacza cennych zabytków na czasowe 

przechowywanie przez publiczne jednostki organizacyjne kultury 
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4. CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW I ROZMIESZCZENIE ZABYTKÓW ORAZ STOPNIA ICH 

SPODZIEWANEGO ZAGROŻENIA: 

Kolonowskie jest gminą miejsko - wiejską położoną w województwie opolskim, w powiecie 

strzeleckim, na pograniczu województw opolskiego i śląskiego. Od zachodu graniczy z gminą 

Ozimek (z powiatu opolskiego), od południa z gminami Strzelce Opolskie, Jemielnica                                  

i Zawadzkie, a od wschodu i północy z gminą Dobrodzień ( z powiatu oleskiego). Siedziba 

gminy - miasto Kolonowskie znajduje się w odległości 35 km od Opola i 80 km od Katowic.  

Gmina Kolonowskie należy do najmniejszych gmin w województwie opolskim. Jej 

powierzchnia wynosi 8,361 ha (83, 61 km² ). W skład gminy wchodzą miasto Kolonowskie            

z osiedlem Fosowskie oraz 3 sołectwa: Staniszcze Wielkie, Staniszcze Małe i Spórok. 

Przez gminę przebiega droga wojewódzka nr 463 Bierdzany - Ozimek - Zawadzkie oraz 6 dróg 

powiatowych : droga nr 1904 Strzelce Opolskie  - Kolonowskie, nr 1816 Kadłub - Spórok , nr 

1838 Staniszcze Wielkie - Staniszcze Małe, nr 1839 Spórok - Staniszcze Małe , nr 1844 

Staniszcze Wielkie - Kolonowskie i nr 1958 Myślina – Staniszcze Małe - Spórok. System 

komunikacyjny gminy uzupełnia 55 dróg gminnych. 

Gmina posiada węzeł kolejowy o znaczeniu ogólnopolskim w Fosowskiem , który jest 

zarazem jednym z głównych elementów infrastruktury komunikacyjnej w regionie. 
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a) na terenie gminy Kolonowskie znajduje się 50 obiektów zabytkowych objętych ewidencją       

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

b) do wojewódzkiego rejestru zabytków wpisano 3 obiekty, 

c) rozmieszczenie zabytków: 

Kolonowskie – 28 

Spórok – 5 

Staniszcze Wielkie – 11 

Staniszcze Małe – 6 

 

5. WYKAZ ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH WPISANYCH IDYWIDUALNIE DO REJESTRU 

ZABYTKÓW 

- Zbiorowa mogiła powstańców śląskich, nr rej.: 175/88 z 17.06.1989 

- Dom – Dawny Dom Biura Huty, nr rej.: 2359/96 z 9.04.1996 

- Kościół parafialny pw. św. Karola Boromeusza, Nr rejestru: Ks. A t. I 125/2010 17.09.2010 r. 

 

6. WYKAZ ZABYTKÓW RUCHOMYCH WPISANYCH IDYWIDUALNIE DO REJESTRU ZABYTKÓW 

BRAK 

Burmistrz Kolonowskiego przejął w depozyt zabytek archeologiczny – drewnianą łódkę 

odkrytą w korycie Małej Panwi w Staniszczach Małych. Opiekę nad zabytkiem sprawuje 

mieszkaniec Staniszcz  Małych. 
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7. WYKAZ ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH PODLEGAJĄCYCH ZABEZPIECZENIU W RAZIE 

SYTUACJI KRYZYSOWYCH LUB NA WYPADEK KONFLIKTU ZBROJNEGO  

 

 

Lp. Nazwa Czas 
powstania 

Adres Opis Fotografia 

1 Kaplica 
dzwonnica 

1820 r.   ul. 1 Maja  
Kolonowskie 
dz. nr 739/3 

Tzw. kapliczka św. 
Anny, na terenie 
dawnej osady 
Bendawice. 

 

2 Publiczna 
Szkoła 
Podstawowa 

1861, lata 
30te XX 
w.- 
rozbudowa 
ul.  
 

1 Maja 5 
Kolonowskie  
dz. nr 890 

Budynek szkoły jest 
jednym z 
największych 
kubaturowo obiektów 
Kolonowskiego, 
tworzącym dominantę 
otwierającą ul. 1Maja. 
Obiekt częściowo 
zmodernizowany, z 
współczesnymi 
dobudówkami (np. 
sala gimnastyczna). 
Główne wejście w 
kamiennym 
obramieniu. 

 

3 Dworzec PKP 
„Fosowskie” 

1868 r. ul. Dworcowa 
Kolonowskie-
Fosowskie 
dz. nr 154/2 

Dworzec wzniesiony 
wraz z częściowo 
zachowanymi 
budynkami 
towarzyszącymi. 
Razem z wieżą ciśnień 
i sąsiednim 
budynkiem 
pocztowym tworzy 
zespół zabudowań 
stacji dużego węzła 
kolejowego. 
Budownictwo 
kolejowe jest ważnym 
elementem 
tworzącym przestrzeń 
Fosowskiego i 
powinno być objęte 
ochroną. 

 

4 Wieża ciśnień 1908 r. ul. Dworcowa, 
Kolonowskie-
Fosowskie 
dz. nr 154/2 

Wieża w zespole stacji 
kolejowej, tworzy 
dominantę 
Fosowskiego. Obiekt o 
dużym potencjale 
turystycznym, będący 
zabytkiem techniki. 
Możliwy wpis do 
rejestru zabytków. 
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5 Dom - poczta koniec XIX 
w. 

ul. Dworcowa 
2  
Kolonowskie-
Fosowskie 
dz. nr 154/2 

Budynek z 
nietynkowanej cegły, 
kryty blachą, w 
zespole stacji 
kolejowej. Zachowana 
ciągłość funkcji. 

 

6 Dom koniec XIX 
w. 

ul. Dworcowa 
7 
Kolonowskie – 
Fosowskie 
dz. nr 172/8 

Czterokondygnacyjny 
budynek z 
nietynkowanej cegły, 
kryty dachówką. 
Posiada dwie klatki 
schodowe, do których 
wejścia ujęte są 
uproszczonymi 
ceglanymi portalami. 
Elewacje zdobione 
gzymsami, na elewacji 
bocznej widoczna 
dawna nazwa stacji. 
Zachowana 
drewniana stolarka. 
Obiekt zaniedbany, na 
elewacji frontowej 
wyraźne pęknięcia. 
Jest typowym 
przykładem zabudowy 
przydworcowej z 
końca XIX w. 

 

7 Zabudowa 
mieszkaniowa 

początek 
XX w. 

ul. Dworcowa 
11-51 
Kolonowskie-
Fosowskie 
dz. nr 1793/1, 
1793/2 

Główny ciąg 
budynków w zespole 
modernistycznego 
osiedla. W części 
środkowej brama-
przejazd, do tylnej 
elewacji przy każdym 
segmencie 
mieszkaniowym 
dostawiona 
przybudówka w 
układzie szczytowym. 
Ze względu na dużą 
ilość użytkowników – 
zagrożona jednolitość 
elewacji. 

 

8 Dom początek 
XX w. 

ul. 
Haraszowskie 
6 
(d. 
Powstańców 
Śląskich)  
Kolonowskie 
dz. nr 775 

Budynek z cegły 
nietynkowanej. 
Stolarka okienna 
wtórna, 
bezpodziałowa. 
Zachowane ganki przy 
ścianie szczytowej.   
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9 Budynek 
gospodarczy 

początek 
XX w. 

ul. 
Haraszowskie 
6 
(d. 
Powstańców 
Śląskich) 
Kolonowskie 
dz. nr 1775 

Dolna kondygnacja z 
nietynkowanej cegły, 
górna – z pionowych 
desek.   

 

10 Dom początek 
XX w. 

ul. 
Haraszowskie 
17 
Kolonowskie 
dz. nr 1171 

Jeden z nielicznych 
niezmodernizowanych 
budynków w d. 
Haraszowskie.  
Z nietynkowanej 
cegły, kryty 
dachówką,  
z częściowo 
zachowaną stolarką 
oraz detalem (pokryte 
glazurą parapety). 

 

11 Dom 4 ćw. XIX 
w 

ul. 
Haraszowskie 
41   
(d. 
Powstańców 
Śląskich)  
Kolonowskie 
dz. nr 1191 
 

Budynek 
przebudowany – 
zmieniony układ 
otworów, 
dobudowany ganek, 
utracona wartość 
zabytkowa 

 

12 Dworzec 
„Kolonowskie” 

po 1858 r. ul. Kolejowa  
Kolonowskie  
dz. nr 930 

W przypadku braku 
remontu obiekt 
zagrożony katastrofą 
budowlaną. 
Możliwość adaptacji 
do nowej funkcji. 

 

13 Dom koniec XIX 
w. 

ul. Kolejowa 1 
Kolonowskie  
dz. nr 930 

Budynek położony w 
pobliżu stacji 
kolejowej. Elewacje 
dzielone ceglanymi 
gzymsami, wokół 
okien – ceglane 
obramienia. 
Zachowana ozdobna 
kompozycja ścian 
szczytowych oraz 
drewniana stolarka. 
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14 Dom / willa 1 ćw. XX 
w. 

ul. Kościuszki 
1a, 
Kolonowskie 
dz. nr 1332/2 

Powstanie budynku 
ma związek z 
wybudowaniem 
sąsiedniej fabryki 
tektury w 1908 roku. 
Mieścił biura firmy i 
mieszkania. Jest 
typowym przykładem 
historyzującej arch. 
willowej z pocz. XX w. 

 

15 Kościół 
ewangelicki 

1928 r. Róg ul. 
Cmentarnej i 
ul. Ks. 
Czerwionki (d. 
Ks. Gajdy), 
Kolonowskie  
dz. nr 428 

Obiekt wraz z 
wyposażeniem i 
otoczeniem w obrębie 
muru 
ogrodzeniowego 
kwalifikuje się do 
wpisu do rejestru 
zabytków. Zachowany 
oryginalny detal 
architektoniczny, 
tworzący jednolitą 
całość. 

 

16 Kaplica 
cmentarna 

Po 1883 r. ul. Ks. 
Czerwionki 
Kolonowskie, 
cmentarz w 
pobliżu 
kościoła 
ewangelickiego 
dz. nr 456 

Podczas remontu 
zamurowano 
większość otworów 
okiennych.  
Dach namiotowy, 
kryty dachówką,  
sygnaturka zegarowa 
zwieńczona 
chorągiewką z 
krzyżem. 

 

17 Zbiorowa 
mogiła 
powstańców 
śląskich, ob. 
funkcja 
sepulkralna 

1969 r. ul. Ks. 
Czerwionki, 
Kolonowskie 
cmentarz 
katolicki  
dz. nr 456 

nr rej.: 175/88 z 
17.06.1989 
Kamienny nagrobek 

 



14 
 

18 Cmentarz 1833 r. ul. Ks. 
Czerwionki  
Kolonowskie  
dz. nr 428 

Na położonym w 
sąsiedztwie kościoła 
ewangelickiego 
cmentarzu zachowane 
zabytkowe nagrobki z 
pocz. XX w. 

 

19 Dom, ob. 
mieszkania, 
sklepy 

koniec XIX 
w. 

ul. Ks. 
Czerwionki 10 
Kolonowskie  
dz. nr 970 

Budynek o ciekawej 
bryle, zamyka 
perspektywę ul. 1 
Maja. Z 
nietynkowanej cegły, 
kryty płaskim dachem. 
Dawny dom 
towarowy. W 
ozdobnych szczytach 
plakiety ze stiukową 
dekoracją. Estetykę 
budynku zaburza 
agresywna 
kolorystyka części 
przyziemia, źle 
dobrana stolarka 
okienna oraz 
przekucie części 
otworów okiennych 
przyziemia. 

 

20 Dom z 
kapliczką, ob. 
funkcja 
mieszkaniowa 

koniec XIX 
w. 

ul. Ks. 
Czerwionki 14 
Kolonowskie  
dz. nr 695 

Budynek z 
nietynkowanej cegły, 
kryty dachówką. 
Usytuowany 
kalenicowo do drogi, 
wraz z nr 15 i 17 
tworzy zespół 
zabytkowej zabudowy 
ul. K. Czerwionki. Na 
terenie działki – 
kubaturowa kapliczka 

 

21 Dom koniec XIX 
w 

ul. Ks. 
Czerwionki 15  
(d. Ks. Gajdy) 
Kolonowskie  
dz. nr 710 

Wskazany remont 
budynku, 
 z zachowaniem 
boniowania na 
elewacji frontowej i 
historycznymi 
podziałami stolarki. 
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22 Dom początek 
XX w. 

ul. Ks. 
Czerwionki 17  
(d. Ks. Gajdy) 
Kolonowskie 
dz. nr 707, 709 

Obiekt po remoncie, 
stolarka okienna 
wymieniona bez 
zachowania 
historycznych 
podziałów. 

 

23 Dom, ob. Urząd 
Miasta i Gminy 
Kolonowskie 

początek 
XX w. 

ul. Ks. 
Czerwionki 39  
Kolonowskie  
dz. nr 682/4 

 

 

24 Dom –  biura 
huty, ob. Izba 
Historii 
Regionalnej 

koniec 
XVIII 

Kolonowskie,  
ul. Leśna 8 
967/4 

nr rej.: 2359/96 z 
9.04.1996 

 

25 Dom XIX/XX w. ul. Opolska 31  
Kolonowskie 
 Dz. nr 1786 

W złym stanie 
znajdują się tynki, 
pokrycie dachowe – 
miejscami 
nieszczelne. Obiekt 
wymaga remontu 

 

26 Dom – 
leśniczówka, 
ob. funkcja 
mieszkaniowa 

koniec XIX 
w.   

ul. Opolska 76 
Kolonowskie 
Dz. nr 153/1 
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27 Kanał hutniczy 1790-95 r. Wzdłuż szosy 
463 na odcinku 
Kolonowskie – 
Zawadzkie 

Kanał o długości 5 km, 
wzniesiony przez hr. 
Filipa Colonnę, łączący 
huty w sąsiednich 
miejscowościach.  
Na  częściowo 
zarośniętym kanale 
przepusty z kamienną 
obmurówką. 

 

28 Most kolejowy 
nad Małą 
Panwią   

Linia 
otwarta w 
1858 roku 

45 km odcinka 
trasy 
Tarnowskie 
góry – Opole 

  

29 Kaplica 
dzwonnica 

4 ćw. XIX 
w. 

ul. B. 
Chrobrego  
Spórok  
dz. nr 533/2 

Budynek z powodu 
bliskości ulicy 
narażony na zasolenie 

 

30 Dom z 
zabudowaniami 
gospodarczymi 

XIX/XX w. ul. B. 
Chrobrego 23 
Spórok  
dz. nr 518, 519 

Budynek usytuowany 
kalenicowo przy 
drodze, z tyłu 
dobudowany budynek 
gospodarczy z 
nietynkowanej cegły, 
z wysokimi oknami 
zamkniętymi łukiem. 
Na działce 
wolnostojący 
murowany budynek. 
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31 Dom koniec XIX 
w. 

ul. B. 
Chrobrego 
(między 
numerem 42 a 
44) 
Spórok dz. nr 
35 

Dom ustawiony 
szczytowo do drogi, w 
przyziemiu – sklep. 
Położony w 
sąsiedztwie kościoła. 

 

32 Dworzec z 
zabudowaniami 
towarzyszącymi 

ok. 1930 r. ul. Dworcowa 
4 
Spórok  
dz. nr 296 

Budynek dworca z 
nietynkowanej cegły z 
licznymi elementami 
dekoracyjnymi, kryty 
dachówką. 
Zachowana część 
wyposażenia i 
dobudówki w 
konstrukcji 
szkieletowej. Obiekt o 
wyjątkowym 
potencjale 
turystycznym, 
wskazany wpis do 
rejestru zabytków. 

 

33 Dom z 
zabudowaniami 
gospodarczymi 

koniec XIX 
w. 

ul. Guznera 4 
Spórok  
dz. nr 228/3 

Zespół budynków o 
zachowanym układzie 
tradycyjnej zagrody 
wiejskiej. Zachowane 
elementy zdobnicze i 
detal 
architektoniczny. 
Wymaga remontu. 

 

34 Dworzec 
kolejowy 
„Staniszcze 
Wielkie”, 
obecnie funkcja 
mieszkaniowa 

ok. 1930 r. ul. Dworcowa 
Staniszcze 
Wielkie 
dz. nr 445 

Budynek przy 
nieczynnej linii 
kolejowej, zbliżony 
stylistycznie do 
dworca w Spóroku. 
Obecnie użytkowany 
jako budynek 
mieszkalny. 
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35 Kościół 
parafialny pw. 
św. Karola 
Boromeusza   

1883 r. ul. Kościelna  
Staniszcze 
Wielkie 
dz. nr 641/2 

Ściany kamienno-
ceglane, dach kryty 
blachą. W otoczeniu 
kościoła – zabytkowe 
pochówki z 
kamiennymi 
pomnikami w formie 
krzyży na 
postumentach. 
Nr rejestru: Ks. A t. I 
125/2010 17.09.2010 
r. 

 

36 Gospoda, ob. 
Funkcja 
usługowa – 
restauracja, 
fryzjer  

Początek  
XX w. 

ul. Kościelna 2 
(d. Ks. Gajdy, d. 
22 Lipca)  
Staniszcze 
Wielkie  
dz. nr 561, 
562/2 

Obiekt 
zmodernizowany w 
ostatnich latach: 
częściowo zmieniona 
artykulacja elewacji, 
do głównej bryły 
dostawione 
przybudówki, wnętrza 
współczesne. 
Zachowany boczny 
portal wejściowy oraz 
częściowo stolarka. Ze 
względu na ważną, 
tradycyjną rolę w 
krajobrazie wsi mimo 
przekształceń 
powinien podlegać 
ochronie. 

 

37 Dom 1912 r. ul. Kościelna 4 
(d. Ks. Gajdy, 
d. 22 Lipca) 
Staniszcze 
Wielkie 
dz. nr 699 

Przedmiotem ochrony 
jest przede wszystkim 
ozdobna kompozycja 
ściany szczytowej z 
tondem „Erbaut 
1912”. Niewłaściwie 
zastosowane okna 
bezpodziałowe. Na 
podwórzu – ceglany 
budynek gospodarczy 
z motywem krzyża na 
jednej ze ścian. 

 

38 Plebania koniec XIX 
w. 

ul. Kościelna 
11 
Staniszcze 
Wielkie 
dz. nr 641/2 

Przy kolejnym 
remoncie wskazany 
powrót do krycia 
dachówką. 
Rozwiązania 
techniczne 
zastosowane w 
budynku w przyszłości 
mogą powodować 
problemy z 
zawilgoceniem. 
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39 Dawna szkoła 
(ob. 
Przedszkole 
oraz świetlica 

ok. 1900 r. ul. Kościelna 
15  
(d. Ks. Gajdy 1) 
Staniszcze 
Wielkie  
dz. nr 674 

Obiekt 
zmodernizowany. 
Pierwotnie elewacje z 
nietynkowanej cegły, 
ob. widoczne jedynie 
nadproża i cokół. 

 

40 Dom ze 
stodołą, ob. 
Leśniczówka 
„Jaźwin”   

b. d.  ul. Leśna  
Staniszcze 
Wielkie  
dz. nr 25/4 

W drewniano-
ceglanym budynku 
gospodarczym 
urządzona Izba 
Przyrodniczo-Leśna. 
W ogrodzie – 
arboretum. 

 

41 Dom, ob. 
klasztor 

koniec XIX 
w. 

ul. Pl. Targowy 
13, Staniszcze 
Wielkie  
dz. nr 563 

Budynek wtórnie (od 
1915) 
wykorzystywany jako 
klasztor. Możliwy wpis 
do rejestru zabytków. 

 

42 Dom koniec XIX 
w. 

Plac Targowy 
19  
Staniszcze 
Wielkie  
dz. nr 607 

Budynek usytuowany 
z boku działki, 
szczytowo do drogi. 
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43 Dom początek 
XX w. 

Plac Targowy 
20  
Staniszcze 
Wielkie  
dz. nr 695 

Podczas wymiany 
pokrycia dachowego 
zachowano  
historyczne elementy 
dekoracyjne dachu. W 
złym stanie tynki 
elewacji bocznej. 

 

44 Dom z kuźnią 1926 r. ul. Siewna 2 
Staniszcze 
Wielkie  
dz. nr 934 

Budynek mieszkalny z 
nietynkowanej cegły, 
przylegająca do niego 
kuźnia z zachowanym 
pełnym, zabytkowym 
wyposażeniem. 

 

45 Kaplica 
dzwonnica 

1904 r. ul. Haupstocka  
Staniszcze 
Małe  
dz. nr 838/1 

Budynek z 
nietynkowanej cegły. 
Podczas remontu – 
wymieniona  
neogotycka, 
zabytkowa stolarka.  
Wieżyczka zdobiona 
ceglanymi 
sterczynami w 
narożnikach. 

 

46 Dom początek 
XX w. 

ul. Haupstocka 
8 
Staniszcze 
Małe 
dz. nr 716/2 

Pomimo przebudowy i 
zlikwidowania funkcji 
sklepu, budynek 
zachował wartości 
zabytkowe. 
Zastosowana stolarka 
dzięki właściwym 
podziałom nie zakłóca 
kompozycji elewacji. 

 

47 Dom 1913 r. ul. Haupstocka 
11 
Staniszcze 
Małe 
dz. nr 428 

Budynek 
zmodernizowany z 
utratą detalu 
architektonicznego, 
jednak wraz z 
zabudową 
gospodarczą na 
działce jest dobrym 
przykładem typowej 
zagrody wiejskiej. Do 
objęcia ochroną ze 
wszystkimi obiektami 
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8. SPODZIEWANE ZAGROŻENIA ZABYTKÓW  

Najczęściej występującymi katastrofami (klęskami żywiołowymi) na terenie Polski , a więc 

także na terenie gminy są: 

zagrożenia naturalne (obiektywne): 

powódź  - rzeka Mała Panew - w jej sąsiedztwie nie znajdują się żadne zabytki podlegające 

zabezpieczeniu w razie sytuacji kryzysowych lub na wypadek konfliktu zbrojnego .Mogą 

wystąpić lokalne podtopienia wywołane intensywnymi opadami deszczu; 

 wichury – nie można przewidzieć  niebezpieczeństwa; 

wyładowania atmosferyczne – drewniana zabudowa jest narażona na znaczne 

niebezpieczeństwo pożaru w wyniku wyładowań atmosferycznych. Zabezpieczenie stanowią 

odgromniki; 

upały i mrozy – nie stanowią realnego zagrożenia; 

na działce. 

48 Kapliczka koniec XIX 
w. 

ul. Haupstocka 
19 
Staniszcze 
Małe  
dz. nr 41/4 

Kaplica znajduje się na 
prywatnej posesji. 
Podczas modernizacji 
utraciła dużą część 
detalu. 

 

49 Dom/Gospoda koniec XIX 
w. 

ul. Ks. Gajdy 7  
Staniszcze 
Małe 
dz. nr 594/4 

Dawna gospoda. 
Budynek o prostej 
bryle, bez detalu 
architektonicznego. 

 

50 Szkoła 1908 r. ul. Szkolna 1  
(d. ul. 
Myśliwca) 
Staniszcze 
Małe  
dz. nr 584 

Budynek z 
nietynkowanej cegły. 
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zagrożenia wywołane przez człowieka(subiektywne); 

kradzieże – znajdujące się w obiektach zabytkowych eksponaty mogą przynieść znaczne 

korzyści dla złodzieja; 

włamania – realne ze względu na brak ochrony ( monitoring posiada zabytkowa chata). 

Konieczna jest zmiana systemu ochrony , wsparcie jej systemami elektronicznymi wraz                          

z możliwością udzielenia realnej pomocy  z zewnątrz (policja). 

zakłócenia porządku publicznego – w trakcie imprez plenerowych , gromadzących 

jednorazowo większą liczbę osób możliwe są tego typu zdarzenia. Obecność w tym czasie na 

miejscu pracowników ochrony oraz współpraca z Policją może skutecznie tego typu 

zdarzeniom zapobiegać, a w przypadku ich wystąpienia pozwoli na skuteczną interwencje sił 

porządkowych. Istnieje również możliwość dewastacji obiektów zabytkowych.  

wandalizm – jest to realne zagrożenie  wynikające z  faktu rzeczywistej dostępności 

obiektów zabytkowych. Przeciwdziałać tego typu zagrożeniom powinni mieszkańcy danej 

miejscowości , Rady Sołeckie a  osoby zwiedzające instruując. 

 zalania , podtopienia - mogą wystąpić , 

 awarie obiektów hydrotechnicznych - nie występują , 

 pożary - mogą wystąpić , 

 akty terrorystyczne - mogą wystąpić, 

 katastrofy budowlane związane z: 

1) wybuchem gazu - mogą wystąpić , 

2) osunięciem gruntu  nie występuje , 

 konflikt zbrojny - położenie zabytków w pobliżu strategicznych celów wojskowych                    

- nie występuje 

 

 

P – pożar 

Z – zalanie, podtopienie 

H – huragan silna wichura 

T – zagrożenie terrorystyczne 

CH – zagrożenie chemiczne 

W – zagrożenie wojenne 

Lp. Miejscowość Obiekt Nr rej.  Rodzaje  
zagrożeń 

P Z H T CH W 

1. Kolonowskie Zbiorowa mogiła 
Powstańców Śląskich 

175/88  x  x  x 
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2. Kolonowskie Dawny Dom Biura 
Huty 

2359/96 x  x x  x 

3. Staniszcze 
Wielkie 

Kościół parafialny pw. 
św. Karola 
Boromeusza 

Ks.At.I 
125/2010 

x x x x  x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9. PROCEDURY POSTĘPOWANIA  

9.1.Pożar  

Procedura postępowania w razie pożaru jest określona w instrukcjach i planach ochrony 

przeciwpożarowej, które  powinny posiadać jednostki organizacyjne będące właścicielami 

obiektów zabytkowych. Głównym elementem ,który musi być uwzględniony w 

zabezpieczeniu przeciwpożarowym obiektów zabytkowych jest zabezpieczenie i ratowanie 

obiektów wpisanych do rejestru zabytków w taki sposób, aby podlegały one szczególnej 

ochronie. 

Do takich przedsięwzięć należy w szczególności:  

1. ognioochronne zabezpieczenie obiektów drewnianych i elementów konstrukcyjnych                   

z drewna, 

2. utrzymanie w sprawności i sprawdzenie działania sygnalizacji alarmu 

przeciwpożarowego i monitoringu jeśli taki funkcjonuje, 
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3. zapewnienie sprawności, gotowości umiejętności obsługi podręcznego sprzętu 

gaśniczego, 

4. przygotowanie do własnych działań ratowniczych w oparciu o grupę zabezpieczająco     

- ratowniczą i sprzęt podręczny , która będzie szkolona z elementami ćwiczeń 

praktycznych, 

5. w razie wybuchu pożaru podjęcie próby lokalizacji źródła ognia i jego stłumienie               

w zarodku przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego , zamykania dopływu 

świeżego powietrza, wyłączeniu zasilania, 

6. zabezpieczenie na miejscu lub demontaż i wynoszenie cennych i palnych elementów 

wyposażenia architektonicznego z wykorzystaniem pracowników znajdujących się         

w obiektach zabytkowych, 

7. po przybyciu jednostki ratowniczo - gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej , 

podporzadkowanie wszystkich działań dowódcy akcji oraz udzielanie pomocy                                

i niezbędnych informacji, 

8. zachowanie szczególnej ostrożności podczas gaszenia pomieszczeń o bogatym 

wystroju architektonicznym i plastycznym, 

9. dokumentowanie działań i strat , ustalanie przyczyny pożaru i podejmowanie działań 

zabezpieczających po pożarze, 

10. po zakończeniu akcji ratowniczo - gaśniczej i zabezpieczeniu poinformowanie  

Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

11. przystąpienie do prac zabezpieczających i konserwatorskich w celu przywrócenia 

poprzedniego stanu obiektów, 

12. w razie potrzeby wprowadzenie zmian i uzupełnień aktualizacyjnych do planu 

Ochrony Zabytków. 

 

 

 

 

  

9.2.Podtopienia i zalania 

Podtopienia i miejscowe zalania mogą wystąpić  w związku z długotrwałymi i intensywnymi 

opadami deszczu. Zjawiska te mają miejsce szczególnie w okresie jesiennym i wiosennym , 

powodują podniesienie poziomu wód gruntowych i zwilgocenie fundamentów oraz piwnic. 

Podobne skutki może spowodować awaria sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i centralnego 

ogrzewania. Zalania budynków od góry mogą wystąpić w czasie silnej wichury i ulewy , jeśli 

dojdzie do zerwania części lub całości pokrycia dachowego. Na terenie gminy obiekty 

zabytkowe narażone są w minimalnym stopniu na podtopienie czy zalanie od góry. 

W celu zminimalizowania ewentualnych strat należy podjąć następujące działania polegające 

na: 
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1. obserwacji zjawisk pogodowych i analizowaniu prognoz krótkoterminowych oraz 

długoterminowych, 

2. przestrzeganiu terminów wykonywania przeglądów i remontów instalacji i urządzeń 

wodno - kanalizacyjnych, instalacji odgromowej i przeciwdeszczowej, 

3. aktualizowaniu składu, szkoleniu i utrzymaniu w gotowości do działania grupy 

zabezpieczająco - ratowniczej  utworzonej przy obiekcie zbytkowym (zadania 

właściciela lub użytkownika obiektu zabytkowego), 

4. wytypowaniu miejsc najbardziej zagrożonych podtopieniem (zalaniem), 

5. sprawdzeniu zamknięć drzwi ,okiennic , i usunięciu występujących braków, 

6. przygotowanie materiałów, narzędzi i urządzeń do ratowania i doraźnego usuwania 

uszkodzeń w razie zalania lub innych przyczyn: łopaty, kilofy, łomy, piły ręczne                              

i spalinowe, siekiery, podnośniki hydrauliczne, wózki ,drabiny, młoty, młotki, 

gwoździe, deski, krokwie, łaty, palety, płyny, folie budowlane, taśmy uszczelniające, 

papa ,blacha ocynkowana , rury PCV - o różnych profilach złączki, materiały 

szybkowiążące, wiadra, kubły i inne zbiorniki na wodę, pompy, nożyce do cięcia 

blachy, węże do  wody, rękawice ochronne itp. , 

7. utrzymywanie w gotowości i przygotowanie do uruchomienia awaryjnego zasilania                       

i oświetlenia zastępczego, wyłączeniu zasilania energetycznego w obiektach lub 

pomieszczeniach , które ulegają bądź zostały zlane, 

8. usunięcie z budynków przedmiotów mogących być zabranymi przez wodę 

9. prowadzenie działań ratowniczych własnymi siłami (grupami zabezpieczenia                           

i  ratownictwa utworzonymi przy obiektach zabytkowych ) w zależności od sytuacji                

i w razie potrzeby zorganizowania i wyposażenia sił wsparcia, 

10. dokumentowanie strat i prowadzonych działań , prowadzonych doraźnie prac 

zabezpieczających zabytki przed dalszym zniszczeniem w miejscach uszkodzeń, 

11. osuszanie i wietrzenie pomieszczeń , sprzątanie i wywóz zniszczonych elementów, 

12. prowadzenie oceny i wyceny strat przy udziale uprawnionego rzeczoznawcy 

,poinformowanie organów założycielskich i Opolskiego Konserwatora Zabytków ,                         

a także Burmistrza o stratach (formularz zgłoszenia  strat w zabytkach)   i 

ewentualnych potrzebach pomocy rzeczowej ,specjalistycznej i finansowej, 

13. opracowanie wniosków i aktualizacja Planu ochrony zabytków 

 

9.3.Wystąpienie katastrofalnych zjawisk atmosferycznych . 

Warunkami na terenie Polski , a tym samym na terenie gminy mogą być huraganowe wiatry 

pochodzenia burzowego lub wynikające z przechodzenia frontów atmosferycznych lub z 

anomalii pogodowych. Mogą im towarzyszyć , w zależności od pory roku gwałtowne ulewy, 

gradobicia lub śnieżyce. 

W przypadku zagrożenia lub wystąpienia ww. zjawisk będą wykonywane następujące 

czynności: 

1. śledzenie komunikatów w środkach masowego przekazu, 

2. ocena stanu zagrożenia obiektów zabytkowych , ich stanu technicznego, stanu 

otaczającego drzewostanu oraz drzew stanowiących pomniki przyrody, 
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3. sprawdzenie stanu obecności pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem 

członków grup zabezpieczenia i ratowania zabytków, 

4. powiadomienie pracowników o zagrożeniu i zapewnienie dojazdu osób niezbędnych 

do prac zabezpieczających i akcji ratowniczej, 

5. sprawdzenie stanu zabezpieczenia w środki materiałowe i techniczne , wodę pitną, 

żywność itp. 

6. przygotowanie obiektów zabytkowych do funkcjonowania w warunkach ograniczonej 

ilości pracowników, utrudnień w komunikacji, łączności, dostawach wody, energii , 

gazu i zaopatrzenia, 

7. zamknięcie (zaryglowanie) i w miarę potrzeb dodatkowe zabezpieczenie zagrożonych 

otworów drzwiowych i okien (workami z piaskiem , ekranami itp.) 

8. usunięcie z terenu przedmiotów nie przytwierdzonych trwale do podłoża mogących 

ulec przemieszczeniu, 

9. odsunięcie od okien cennych przedmiotów, w tym eksponatów i wyposażenia , 

przeniesienie ich w bezpieczne miejsce 

10. reagowanie na działanie czynników niszczących i prowadzenie akcji ratowniczej  

wydzielonymi siłami grupy zabezpieczająco - ratowniczej, 

11. organizowanie dodatkowego wsparcia dla sił prowadzących działania ratownicze, 

12. alarmowanie w razie potrzeby GZZK, 

13. organizowanie pierwszej pomocy dla osób poszkodowanych w czasie katastrofy i akcji 

ratowniczej, 

14. zabezpieczenie uszkodzonych obiektów i elementów przed dalsza destrukcją, 

15. usuwanie zniszczonych elementów, połamanych drzew, wywóz gruzu ,śmieci, 

16. dokonanie oceny i szacowanie strat przy udziale rzeczoznawcy, 

17. dokumentowanie strat i prowadzonych działań ratowniczych oraz zabezpieczających, 

18. informowanie organu założycielskiego, Opolskiego Konserwatora Zabytków oraz 

Burmistrza o poniesionych stratach (na formularzu zgłoszenia strat), podjętych 

działaniach i o ewentualnych potrzebach pomocy, 

19. przywrócenie stanu utrzymania zabytków sprzed katastrofy, opracowanie wniosków      

i  aktualizacja Planu ochrony zabytków. 

 

9.4.Zagrożenie środkami biologicznymi, chemicznymi i promieniotwórczymi. 

Skażenia środkami toksycznymi mogą wystąpić na skutek katastrof komunikacyjnych na 

przebiegających szlakach drogowych, a także w wyniku ataku zbrojnego lub terrorystycznego 

z użyciem broni chemicznej lub biologicznej. Zagrożenie środkami promieniotwórczymi może 

mieć takie same źródła lub być skutkami awarii w odległych elektrowniach atomowych lub 

zakładach wykorzystujących substancje promieniotwórcze. 

W razie zagrożenia lub ataku podjęte będą następujące działania: 

1. śledzenie sygnałów ostrzegawczych , 

2. zawiadomienie pracowników oraz innych osób przebywających w obiektach 

zabytkowych o zagrożeniu i ich wyprowadzeniu z rejonu największego zagrożenia,                  
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w kierunku pod wiatr od spodziewanego kierunku zagrożenia, a ze strefy skażonej              

- poprzecznie do kierunku wiatru, unikanie zetknięcia się z opadami radioaktywnymi, 

skażonym terenem lub przedmiotami , 

3. zachowanie spokoju , rozwagi przeciwdziałanie przejawom paniki, 

4. wyłączenie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, zamknięcie i uszczelnienie 

okien, drzwi i otworów wentylacyjnych, okrycie folia zabytków, sprzętów                                 

i wyposażenia, 

5. przygotowanie podręcznych środków ochronno – ratowniczych : maski 

przeciwgazowe, przeciwpyłowe, maseczki z tkaniny, okulary ochronne, płaszcze                          

i rękawice ochronne, buty gumowe, nakrycia głowy, gaza, woda , kwas octowy, woda 

utleniona ,środki piorące, wiadra itp. , 

6. wykonywanie poleceń osób i  organów kierujących akcją ratowniczą, 

7. zgromadzenie w szczelnych opakowaniach i pomieszczeniach zapasów wody pitnej                    

i żywności, a w razie bezpośredniego zagrożenia powstrzymanie się od spożywania 

posiłków, napojów , palenia tytoniu i wykonywania prac wymagających dużego 

wysiłku fizycznego , 

8. wyprowadzenie ludzi z rejonów i pomieszczeń skażonych do miejsc i ukryć 

bezpiecznych , 

9. organizowanie pierwszej doraźnej pomocy dla osób poszkodowanych, 

10. według potrzeb – wezwanie służb ratowniczych , 

11. do odwołania alarmu nie opuszczanie uszczelnionych pomieszczeń , nie 

podchodzenie do okien, drzwi i otworów wentylacyjnych, 

12. rozpoczęcie zabiegów sanitarnych , odkażania i dezynfekcji osób poszkodowanych po 

przeniesieniu do miejsc bezpiecznych w następującej kolejności: 

 zdjęcie z poszkodowanego odzieży , butów i innych rzeczy osobistych, 

 umieszczenie zdjętych rzeczy i przedmiotów osobistych w specjalnych 

zamkniętych  workach i pozostawienie ich w strefie skażenia  jako materiały 

niebezpieczne, 

 usuniecie zanieczyszczeń  za pomocą środków podręcznych (tampony , 

chusteczki),      

 umycie miejsc skażonych dużą ilością ciepłej wody z dodatkiem mydła lub 

łagodnych detergentów, pod niewielkim ciśnieniem ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na oczy (oczy przemywać czystą wodą), błony śluzowe itp., 

  stosowanie środków odkażających - przy skażeniu środkami paraliżującymi 

,parzącymi i duszącymi do mycia stosować 5% roztwór podchlorynu wapnia , 

przy łzawiących - wody z szarym mydłem, przy skażeniach środkami 

biologicznymi i radiologicznymi – mycie woda i mydłem całego ciała, 

 przystąpienie do wietrzenia, odkażania i dezaktywacji pomieszczeń 

niezwłocznie po odwołaniu alarmu, 

 usuniecie niepotrzebnych , skażonych przedmiotów i materiałów, 

 wykorzystywanie środków ochrony osobistej, 

 w razie potrzeby wezwanie specjalistycznych sił ze sprzętem, toksykologa, 
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 określenie strat i szkód oraz powiadomienie organu założycielskiego                            

i Burmistrza, 

 doprowadzenie obiektów i terenu do stanu wyjściowego, 

 odtworzenie niezbędnych zapasów, 

 aktualizacja Planu ochrony zabytków. 

9.5.Katastrofa budowlana, techniczna, komunikacyjna lub zniszczenie obiektów                                           

i infrastruktury. 

Wyżej wymienione zdarzenia mogą być spowodowane: 

1. wybuchem gazu lub innych paliw, substancji łatwopalnych oraz materiałów 

niebezpiecznych przewożonych taborem po szlakach komunikacyjnych na terenie 

gminy, 

2. rozszczelnieniem instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej, gazowe ,j CO 

3. osunięciem stropów, 

4. tąpnięciem gruntu, 

5. naruszeniem elementów konstrukcyjnych budynku, 

6. osuwiskami i rozmyciem gruntu . 

Katastrofa budowlana lub techniczna może wystąpić samoistnie , na skutek działania 

przyrody  lub może być wynikiem błędu w sztuce budowlanej, zaniechania lub zaniedbań w 

konserwacji budynków, katastrof komunikacyjnych iti. W razie bezpośredniego zagrożenia 

katastrofą budowlana lub techniczną bądź ich nagłego wystąpienia podjęte zostaną 

następujące działania: 

1. powiadomienie właścicieli obiektów i pracowników o 

zagrożeniu lub zdarzeniu, 

2. wyprowadzenie osób z zagrożonego rejonu, 

3. doraźne zabezpieczenie zagrożonych miejsc, 

4. wyłączenie głównych instalacji w budynku, 

5. powiadomienie w razie potrzeby służb porządkowych i 

ratowniczych, 

6. zabezpieczenie terenu i niedopuszczenie osób 

postronnych, 

7. wykonywanie poleceń oraz udzielanie informacji i 

pomocy kierującemu akcją ratownicza, 

8. udzielenie pierwszej pomocy osobom 

poszkodowanym, 

9. ratowanie cennych elementów wystroju 

architektonicznego i zabytkowego wyposażenia, 

10. zabezpieczenie miejsca katastrofy i uszkodzonych 

fragmentów budowli przed dalsza destrukcją i niszczącym wpływem warunków 

atmosferycznych, 

11. dokumentowanie strat i przeprowadzonych działań, 

12. ocena szkód i strat, 
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13. poinformowanie organu założycielskiego, Opolskiego 

Konserwatora Zabytków oraz Burmistrza o poniesionych stratach i szkodach ( 

formularz zgłoszenia straty) oraz potrzebach pomocy materialnej i eksperckiej, 

14. przywracanie stany wyjściowego 

15. aktualizacja Planu ochrony zabytków. 

9.6.Zagrożenie atakiem terrorystycznym. 

Terroryzm polega na przemyślanym i ukrytym zastosowaniu środków przemocy w celu 

wywołania strachu ,paniki oraz spowodowania strat ludzkich i zniszczeń określonych 

obiektów i wyposażenia dla osiągnięcia celów politycznych, ekonomicznych ,militarnych lub 

społecznych. Akty terroru maja często podłoże etniczne, kulturowe lub religijne. Mogą mieć 

formę rzeczywistą lub pozorowaną i przejawiać się w postaci rzeczywistego zagrożenia 

atakiem bądź powiadamiania  przez sprawców o zagrożeniach (podłożenie ładunku 

wybuchowego itp.) celem zastraszenia określonych organów i społeczności. 

Najczęściej spotykane ataki terrorystyczne: 

1. podkładanie ładunków wybuchowych w miejscach 

zgromadzeń publicznych przebywania ważnych osobistości itp. , 

2. atakowanie ważnych obiektów środkami 

wybuchowymi lub zapalającymi, 

3. zamachy na ważne osobistości z użyciem broni, 

4. rozpylanie lub rozlewanie niebezpiecznych substancji 

chemicznych, biologicznych lub promieniotwórczych, 

5. zakażenie ujęć wodnych lub żywności, 

6. zajmowanie ważnych budynków lub innych 

reprezentacyjnych obiektów użyteczności publicznej, 

7. zajmowanie i wykorzystanie dla własnych celów 

zabytków i miejsc kultu religijnego podlegających ochronie połączone często z  

aktami wandalizmu i grabieży, 

8. celowe uszkodzenia instalacji i urządzeń mających 

wpływ na bezpieczeństwo osób                       i mienia, 

9. uprowadzenia osób w celu zastraszenia lub 

wymuszenia okupu. 

Prawie wszystkie spośród wyżej wymienionych ataków terrorystycznych mogą wystąpić              

w warunkach funkcjonowania niektórych obiektów zabytkowych, narażając na 

niebezpieczeństwo przebywających tam ludzi. W razie organizowania na obiektach imprez 

lub uroczystości z udziałem ważnych osobowości obowiązuje zachowanie szczególnej 

ostrożności oraz stosowanie się do poleceń organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i 

udzielanie im niezbędnej pomocy. 

W przypadku zagrożenia bezpośrednim atakiem terrorystycznym lub w razie podłożenia 

niebezpiecznego ładunku na terenie obiektów zostaną podjęte następujące działania: 
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1. utrzymywanie w stałej gotowości systemu, personelu i 

urządzeń  w razie podłożenia osób i mienia w obiektach tych dozoru wewnętrznego, 

monitoringu i ochrony zewnętrznej oraz alarmowania, łączności i powiadamiania o 

zagrożeniach, 

2. prowadzenie szkoleń i sprawdzianów pracowników, 

3. wnikliwa i dyskretna kontrola dostępu osób z 

zewnątrz na teren obiektów                                        w szczególności w przeddzień i w 

dniu spotkań z udziałem osobistości oraz przy okazji organizacji imprez z udziałem 

większej ilości osób, 

4. sprawdzenie czy w pomieszczeniach oraz miejscach 

ogólnodostępnych nie znajdują się przedmioty nie stanowiące ich stałego 

wyposażenia lub pozostawienia przez osoby przebywające w obiektach, 

5. zwrócenie uwagi na ślady przemieszczania oraz 

zmiany w wyglądzie przedmiotów                         i urządzeń oraz na wszelkie 

dodatkowe dźwięki i sygnały nieznajomego pochodzenia, 

6. powiadomienie przez osobę , która zauważyła 

przedmiot niewiadomego pochodzenia lub przyjęła zawiadomienie o podłożeniu 

ładunku właściciela jednostki, 

7. zaalarmowanie Policji o podłożeniu ładunku 

wybuchowego lub zauważenia podejrzanego przedmiotu , z podaniem danych i 

numeru telefonu i odnotowanie imiennego potwierdzenia zgłoszenia , 

8. zarządzenie i zorganizowanie przeprowadzenia 

ewakuacji osób i personelu                                    z zagrożonego obszaru lub obiektu, 

9. uniemożliwienie dostępu osobom postronnym, 

10. w miarę możliwości sprawdzenie wiarygodności 

przyjętego zgłoszenia bez zbliżania się do niebezpiecznego ładunku (przedmiotu) lub 

miejsca gdzie się znajduje, 

11. zapobieganie przejawom dezinformacji, szerzenia 

strachu lub paniki , izolowanie osób utrudniających akcję rozpoznawczo – ratowniczą, 

12. przekazanie informacji i udzielanie pomocy siłom 

interwencyjnym Policji , ze zwróceniem szczególnej uwagi na lokalizację 

niebezpiecznych przedmiotów newralgicznych punktów obiektu oraz podjęte 

dotychczas zadania, 

13. wykonywanie poleceń kierującego akcją , w tym 

podejmowanie kolejnych działań w zakresie ewakuacji osób, mienia i udzielanie 

pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, a w razie potrzeby korzystanie z pomocy 

wyspecjalizowanej jednostki ratowniczej, 

14. udzielanie pomocy policji w ustalaniu przyczyn, 

przebiegu i  sprawców zdarzenia oraz w sporządzeniu protokołu, 

15. powiadomienie o zdarzeniu organu założycielskiego, 

Opolskiego Konserwatora Zabytków oraz Burmistrza ( formularz zgłoszenia straty) i 

ewentualnych potrzebach pomocy, 

16. aktualizacja Planu ochrony zabytków, 
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17. dokumentowanie przebiegu zdarzenia i szacowanie 

strat. 

  

9.7.W razie zaistnienia aktu(ów) wandalizmu. 

Akty wandalizmu w obiektach zabytkowych mogą wystąpić zarówno w czasie pokoju jak                

i podczas działań wojennych. Mogą mieć charakter celowy lub niezamierzony wynikający 

z niewiedzy, niefrasobliwości lub niedbalstwa bądź nieodpowiedzialnym zachowaniem 

grupy lub jednostek. Mogą też być skutkiem niewłaściwie prowadzonych prac 

remontowo – budowlanych, instalacyjnych lub porządkowych. Akty wandalizmu mogą 

przybrać postać zanieczyszczenia wód, niszczenia urządzeń wodnych i parkowych, 

elementów ogrodzenia, oświetlenia i małej architektury - w połączeniu z uszkodzeniem 

elewacji, wybijania okien , wyważania drzwi, wymontowywaniu lub tłuczeniu detali 

architektonicznych. 

W razie zagrożenia aktami wandalizmu będą podjęte następujące działania: 

1. zaostrzenie kontroli osób przebywających i 

przybywających w obiektach                                     i zamknięcie dostępu dla osób 

postronnych, 

2. zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed osobami 

trzecimi , nie ruszanie , nie dotykanie miejsc i detali , nie sprzątanie , nie 

wykonywanie żadnych czynności mogących spowodować zacieranie śladów, 

3. zaalarmowanie policji i innych służb porządkowych, 

4. ograniczenie ruchu pracowników i gości na terenie 

obiektu, 

5. udzielanie informacji i pomocy organom 

prowadzącym postępowanie i służbom ratowniczym, w tym ustalanie sprawców 

zdarzenia i poszukiwaniu utraconych                    - skradzionych przedmiotów lub 

elementów, miedzy innymi poprze udostępnianie dokumentacji opisowej i 

fotograficznej, 

6. zapobieganie rozprzestrzenianiu się (powiększaniu) 

zniszczeń lub uszkodzeń, 

7. dokumentowanie zdarzenia oraz zniszczeń i uszkodzeń 

, dokonanie wstępnej oceny i szacowania strat, 

8. powiadomienie organu założycielskiego, Opolskiego 

Konserwatora Zabytków oraz Burmistrza o zdarzeniu i poniesionych stratach ( 

formularz zgłoszenia straty)oraz ewentualnych potrzebach pomocy, 

9. przystąpienie do przywrócenia stanu poprzedniego 

zniszczonych lub uszkodzonych zabytków(prace zabezpieczające i 

konserwatorskie), 

10. powrót do normalnego funkcjonowania obiektów, 

11. wprowadzenie niezbędnych korekt (uzupełnień) do 

planu i systemu ochrony. 
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9.8.Ochrona zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego. 

Zabytki nieruchome rozmieszczone na terenie gminy Kolonowskie w razie niebezpieczeństwa 

wybuchu konfliktu zbrojnego będą utrzymywane w sprawności technicznej z równoczesnym 

ograniczeniem ich funkcji użytkowych, stosownie do decyzji organu założycielskiego                              

w zakresie funkcjonowania instytucji w czasie wojny. Główny wysiłek kierownictwa                                     

i  pracowników obiektów zabytkowych będzie nakierowany na zgromadzenie i 

zabezpieczenie materiałowo – techniczne prac przygotowawczych mających na celu 

odpowiednie zabezpieczenie , w pierwszej kolejności najcenniejszych zabytków 

nieruchomych tj. obiektów wpisanych do rejestru zabytków, a w szczególności najbardziej 

wartościowych elementów. 

Wszystkie obiekty zabytkowe podlegają ochronie w ramach prac przygotowawczych. 

Sprawdzeniu i uzupełnieniu ewidencji i dokumentacji technicznej, budowlanej                                              

i konserwatorskiej - opisowej, rysunków technicznych i fotografii stanu aktualnego, w tym 

kart ewidencyjnych zabytków oraz przygotowaniu ukrycia i zabezpieczenia tej dokumentacji,                       

w ramach zabezpieczenia archiwum jednostki przed ewentualnym zniszczeniem lub 

kradzieżą. 

Przygotowanie i zorganizowanie określonej ilości znaków rozpoznawczych Konwencji Haskiej 

z materiałami i narzędziami do ich przymocowania oraz określeniu sił i czasu wykonania. 

Przygotowanie wykonawców sprzętu i narzędzi oraz zaplanowanie dostaw materiałów do 

wykonania prac techniczno - zabezpieczających najbardziej cenne elementy wystroju 

architektonicznego oraz demontażu i ukrycia najbardziej zagrożonych detali. Wydzielenie                          

i przeszkolenie grupy zabezpieczenia i ratownictwa zabytków nieruchomych  oraz 

zapewnienie jej właściwego wyposażenia i gotowości powiadamiania , dowozu, , 

zabezpieczenia itp. Wybór i zaangażowanie konsultanta (architekta, konserwatora) do 

nadzorowania prac zabezpieczających , ratowniczych i ewentualnej oceny strat. Prowadzenie 

monitoringu zagrożeń we współdziałaniu z organami OC, zarzadzania kryzysowego i w 

oparciu o sygnały                 i komunikaty ostrzegawcze. Przeszkolenie obsad obiektów z 

zakresu znajomości sygnałów alarmowych i sposobu postepowania (procedur) na wypadek 

zagrożeń wynikających z sytuacji militarnej i przewidywanych działań zbrojnych w rejonie 

gminy. Zorganizowanie                                          i przygotowanie do uruchomienia 

wzmocnionej obserwacji , kontroli dostępu i ochrony obiektów na wypadek zagrożenia 

wojennego i terrorystycznego. 

9.9.Ochrona zabytków w czasie podwyższonej gotowości. 

W okresie narastania zagrożenia państwa będą podjęte następujące zadania: 

1. zamknięcie dostępu na teren zabytków. 

2. uruchomienie systemu wzmożonej obserwacji 

obiektów i ochrony polegającej na zorganizowaniu stałego dyżuru składającego się z 

pracowników obiektów (jeśli są takie obsady), 

3. wykonanie przewidzianych prac inżynieryjno - 

budowlanych w obiektach zabytkowych (obudowa, osłona, demontaż i ukrycie 

elementów)jeśli obiekty wymagają takich prac, 



33 
 

4. umieszczenie znaków rozpoznawczych Konwencji 

Haskiej na dachach obiektów zabytkowych, 

5. przygotowanie budynków do zaciemniania , 

uruchamiania awaryjnego zasilania energetycznego i oświetlenia zastępczego – jeśli 

istnieją takie możliwości, 

6. zmagazynowanie i utrzymanie w stałej gotowości 

sprzętu technicznego                                            i transportowego, materiałów 

(budowlanych , izolacyjnych itp.) narzędzi i urządzeń oraz środków podręcznych do 

prac ratowniczych i ochrony osobistej personelu obiektów, 

7. zgromadzenie niezbędnych zapasów wody, żywności 

,środków opatrunkowych                    i dezynfekcyjnych ,środków czystości itp. 

8. sprawdzenie systemu łączności ,alarmowania i 

powiadamiania pracowników                                 i specjalistycznych służb 

ratowniczych, 

9. prowadzenie stałego monitoringu zagrożeń i 

podejmowanie stosownych działań                           w zależności od sytuacji, 

10. zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia osobom 

wyznaczonym do stałego dyżuru, ochrony oraz grupy zabezpieczenia i ratownictwa 

zabytków (jeśli będzie powołana). 

W razie wystąpienia nagłego zagrożenia wojennego i braku czasu na wykonanie 

wszystkich przewidywanych prac zabezpieczających obiekty zabytkowe - w pierwszej 

kolejności zostaną wykonane oznakowania obiektów zabytkowych znakami 

rozpoznawczymi Konwencji Haskiej.   

 

CZAS WYKONANIA OZNAKOWANIA OD 5 DO 7 DNI  

9.10.Zadania w czasie działań wojennych. 

1. śledzenie sytuacji militarnej na podstawie 

komunikatów ze środków masowego przekazu, informacji od organów administracji 

wyższego szczebla oraz przekazywanie stosownych informacji właścicielom, 

użytkownikom i administratorom oraz innym podmiotom uczestniczącym w procesie 

ochrony zabytków, 

2. stosowanie się do ogłoszonych alarmów i 

komunikatów oraz niezwłoczne zapoznanie z nimi obsad obiektów oraz innym 

osobom przebywającym w tym czasie w obiektach zabytkowych, 

3. zaciemnienie budynków i uruchomienie systemów 

awaryjnego zasilania                                    i oświetlenia jeśli takie istnieją, 

4. zamknięcie wjazdów i wejść oraz zapewnienie pełnej 

kontroli wstępu do obiektów zabytkowych, 

5. prowadzenie prac ratowniczych i doraźnych 

zabezpieczeń w razie zniszczeń lub uszkodzeń, 
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6. powiadomienie w razie potrzeby specjalistycznych sił 

ratowniczych i ratownictwa medycznego – udzielanie im informacji i pomocy w czasie 

trwania akcji ratowniczych, 

7. dokonywanie oceny, szacowanie i dokumentowanie 

strat powstałych uszkodzeń                    i zniszczeń, 

8. przekazywanie informacji o stratach i ewentualnych 

potrzebach pomocy do organu założycielskiego I Opolskiego Konserwatora Zabytków. 

9.11.Logistyczne zabezpieczenie działań ochrony zabytków. 

Ochrona zabytków w wypadku konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej w okresie 

podwyższenia gotowości obejmuje min. przygotowanie i rozmieszczenie znaków Konwencji 

Haskiej. Siły i środki techniczne potrzebne do wykonania i rozmieszczenia znaków , 

demontażu i ukrycia najcenniejszych detali i elementów wyposażenia zabytków, a także 

wykonania innych niezbędnych prac zabezpieczających zabytki i wspomagania 

profesjonalnych sił ratowniczych będą organizowane przez : 

1. Kanalizacja Gminy Kolonowskie „KGK” , 

2. firm posiadających transport samochodowy , 

3. osoby wyznaczone przez właścicieli, administratorów i 

użytkowników zabytków ,                 a także wolontariuszy. 

W przypadku zaistnienia całodobowego działania przy ochronie zabytków zostanie 

zabezpieczona przez Urząd baza noclegowa i wyżywienie dla uczestników działań 

zabezpieczających i ratowniczych. 

10.WNIOSKI Z ANALIZY ROZMIESZCENIA I ZAGROZENIA ZABYTKÓW ORAZ SPSOBY ICH 

OCHRONY 

Z analizy rozmieszczenia zabytków ruchomych i nieruchomych wynika, że są rozmieszczone 

na całym obszarze gminy. 

Sposoby ochrony zabytków nieruchomych to: 

 prowadzenie ewidencji zabytków w formie kart 

adresowych przez Burmistrza, 

 oznakowanie obiektów znakami „Konwencji Haskiej”, 

 uwzględnienie ochrony zabytków w planie 

zagospodarowania przestrzennego. 

Sposoby ochrony zabytków nieruchomych i ruchomych to: 

A. prowadzenie ewidencji zabytków w formie kart adresowych przez Burmistrza, 

B. demontaż i ukrycie najcenniejszych detali architektonicznych i elementów wyposażenia, 

C.  przygotowanie i rozmieszczenie znaków Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie   

      Konfliktu zbrojnego wraz z Regulaminem wykonawczym do tej Konwencji oraz   

      Protokołem o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego , podpisanej    
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       w Hadze dnia 14 maja 1954r. ( Dz.U. z 1957 r. Nr 46, poz. 212) ,zwanej dalej” Konwencją 

        „Haską”. 

D. zgromadzenie i utrzymywanie w gotowości urządzeń, sprzętu, narzędzi, opakowań ,     

     materiałów niezbędnych do wykonania prac zabezpieczających i działań ratowniczych, 

E. zorganizowanie systemu monitorowania zagrożeń, alarmowania i powiadamiania, 

F. wyznaczenie i przygotowanie zespołów ludzkich do prac zabezpieczających i działań 

     Ochronnych. 

Sposoby ochrony zabytków ruchomych to: 

 na miejscu tj. schrony, piwnice, ukrycia, 

 przez rozśrodkowanie, 

 poprzez ich ewakuację 

 

 

  

 

11.SPOSÓB WSPÓŁDZIAŁANIA,POWIADAMIANIA I ŁĄCZNOŚCI 

 

Lp. Nazwa instytucji, urzędu Adres Telefon 
fax 

1. Narodowy Instytut Muzealnictwa i 
Ochrony Zbiorów 

ul. Goraszewska 7 
02-910 Warszawa 

22 256 96 00 
22 256 96 50 

2. Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków 

ul. Piastowska 14 
45-082 Opole 

77 452 44 33 

3. Starostwo Powiatowe ul. Jordanowska 2 
47-100 Strzelce Opolskie 

77 440 17 00 
77 440 17 01 

4. Burmistrz Miasta i Gminy ul. Księdza Czerwionki 39 
47-100 Strzelce Opolskie 

77 461 11 40 
77 461 11 40 w.31 

5. Powiatowa Państwowa Straż 
Pożarna 

ul. Zakładowa 1 
47-100 Strzelce Opolskie 

77 404 99 00 
404 99 10 

6. Komenda Powiatowa Policji Ul. Piłsudskiego 3 
47-100 Strzelce Opolskie 

77 462 19 03 
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Funkcją wiodącą w czasie wykonywania procedur ochrony zabytków na wypadek konfliktu 

zbrojnego i klęsk żywiołowych jest Koordynator Ochrony Zabytków do zadań którego należy: 

1. Koordynacja wszelkich przedsięwzięć dotycząca ochrony zabytków na wypadek wojny  

i w czasie klęsk żywiołowych. 

2. Udzielanie niezbędnych informacji służbom ratowniczym odnośnie obiektów 

zabytkowych. 

3. Zapewnienie pomocy i konsultacji ekspertów w czasie działań ratowniczych. 

4. Organizacja i nadzorowanie procesu oznakowania obiektów zabytkowych znakami 

Konwencji Haskiej. 

5. Nadzorowanie wprowadzania procedur zaciemniania i wygaszania oświetlenia                           

w obiektach zabytkowych. 

6. Współdziałanie z właścicielami, administratorami i użytkownikami obiektów 

zabytkowych w zakresie ich ochrony. 

7. Koordynacja przedsięwzięć w czasie odtwarzania obiektów zabytkowych. 

Alarmowanie i ostrzeganie oraz przekazywanie ostrzeżeń w czasie pokoju organizuje się na 

bazie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego , a w czasie wojny na bazie Stałego 

Dyżuru. 

 

 

 

 

   

12.WYKAZ JEDNOSTEK , INSTYTUCJI I RZECZOZNAWCÓW PRZEWIDZIANYCH DO 

UDZIELENIA POMCY ZABYTKOM 

Jednostka, instytucja, 

organizacja, 

rzeczoznawca 

Adres Telefon ,fax Uwagi 

1. 2. 3. 4. 

Wojewódzki Urząd 

Ochrony  Zabytków 

ul. Piastowska 14 

45 – 082 Opole 

tel. 77 452  45 20 

 

 

Komisariat Policji  

ul. Dębowa 5 

ul. Dębowa 5 

47-120 Zawadzkie 

tel. 77 4616 477  

OSP Kolonowskie ul. Leśna  6b 

47-110 Kolonowskie 

tel. 77 461 11 61  
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OSP Staniszcze 

Wielkie 

ul. Plac Targowy 8 

47-113 Kolonowskie 3 

tel. 77 461 11 42  

OSP Fosowskie ul. Dworcowa 1 
47-113 Kolonowskie 3 

  

OSP Staniszcze Małe ul. Księdza Gajdy 32 a 
47-113 Kolonowskie 3 

  

OSP Spórok ul. Guznera 
47-175 Kadłub 

  

Starostwo Powiatowe ul. Jordanowska 2 
47-100 Strzelec 
Opolskie 

tel. 77 440 17 66  

Kanalizacja Gminy 
Kolonowskie „KGK „ 
Kolonowskie 

ul. Kościuszki 8 
47-11- Kolonowskie 

tel. 77 461 10 44  

Sołtysi wsi: 
Staniszcze Wielkie 
Spórok 
Staniszcze Małe 

wsie, w których 
położone są zabytki 

  

 

 

 

 

 

   

    13. WYKAZ ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH NA TERENIE GMINY PODLEGAJĄCYCH 

ZABEZPIECZENIU W RAZIE SYTUACJI KRYZYSOWYCH LUB NA WYPADEK KONFLIKTU 

ZBROJNEGO 

Lp. Miejscowość, obiekty 
podlegające 
zabezpieczeniu 

Elementy 
obiektu 
podlegające 
zabezpieczeniu 

Proponowany 
sposób 
zabezpieczenia 

Niezbędne 
siły i czas 
na 
wykonanie 
zadania 

Koszty uwagi 

1 Kolonowskie                      
- zabytkowa chata 

budynek znak 
Konwencji 
Haskiej 

1 dzień   

2. Kolonowskie                       
- zbiorowa mogiła 
Powstańców Śląskich 
(cmentarz parafialny) 

mogiła     

3 Staniszcze Wielkie 
- kościół 

 Znak 
Konwencji  

1 dzień   
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Haskiej 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI 
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OZNAKOWANIE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH ZNAKIEM  

ROZPOZNAWCZYM KONWENCJI HASKIEJ 

1.Znak rozpoznawczy Konwencji Haskiej z czytelna informacją , że obiekt( nazwa obiektu, nr           

obiektu) jest zaliczany do obiektów korzystających z ogólnej ochrony, umieszczenia jej przy 

wejściu do obiektu zabytkowego. Dolna krawędź znaku powinna znajdować się 2 metry 

powyżej poziomu ziemi. 

2.Pełną widoczność znaku za dnia zapewnia się poprzez odpowiednie jego rozmieszczenie 

na: 

1)dachach obiektów: 

a)pojedynczego obiektu 

   - dachu płaskim - jeden znak 

   - dachu o wysokości kalenicy - po jednym znaku po jednej i drugiej stronie kalenicy , 

   - dachu o więcej niż dwóch połaciach - po jednym znaku każdej połaci, 
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b)kilku obiektach na nieruchomości: 

   - o dachach płaskich - po jednym znaku na każdym obiekcie, 

   - o dachach o wysokiej kalenicy , po jednym znaku , na przemian z jednej i z drugiej strony 

      kalenicy 

2)zewnętrznych ścian obiektu: 

a)pojedynczego obiektu – na ścianie frontowej i tylnej, 

b)kilku obiektach na nieruchomości- na zewnętrznych ścianach poszczególnych budynków 

wytyczających zarys posesji, 

3)placach nieruchomości, na których rozmieszczonych jest kilka obiektów zabytkowych: 

- jeden znak o podwójnych wymiarach. 

3.Znaki można wykonać i umieścić w sposób nieprzynoszący szkody dla zabytku na: 

1)dachu obiektu poprzez: 

   - rozciągnięcie płótna z namalowanym znakiem, 

   - przymocowanie trwałych plansz z namalowanym znakiem, 

2)ścianach obiektu – zawieszenie plansz tekturowych ( z desek) z namalowanym znakiem,, 

3)na placu nieruchomości, rozciągnięcie płótna lub innego tworzywa z namalowanym 

znakiem lub wysypanie kolorowego kruszywa ( materiałów trwałych). 

 

    

 

 

 

OZNAKOWANIE ZABYTKÓW RUCHOMYCH  
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OZNAKOWANIE ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE PRAC DOKUMENTACYJNYCH I KONSERWATORSKO – ZABEZPIECZAJĄCYCH                 

W RAZIE WYSTĄPIENIA STRAT I SZKÓD W ZABYTKACH 

 

 

 

- zabezpieczenie zabytków przed dalszą destrukcją po ustąpieniu zagrożenia, 

- dokumentowanie zdarzeń ,strat i podjętych działań (filmowanie, fotografowanie, 

kopiowanie ,itp.) , 

- informowanie właściwych organów administracji publicznej w szczególności Konserwatora 

Zabytków oraz organów założycielskich o: 

 stratach, 

 podjętych 

działaniach , 
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 potrzebach 

pomocy, 

 wykonanie 

ekspertyzy konserwatorskiej. 
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ZESTAWIENIE PRAC DOKUMENTACYJNYCH I KONSERWATORSKO – ZABEZPIECZAJĄCYCH W RAZIE WYSTĄPIENIA STRAT I SZKÓD                                  

W ZABYTKACH  

Nazwa obiektu, nr rejestru w wykazie 
zabytków 

Szczegółowy opis strat i szkód Zakres prac dokumentacyjnych , 
konserwatorskich do wykonania 

1 2 3 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA STRAT W ZABYTKACH 

Lp. Miejscowość, adres Obiekt, nr 
wpisu do 
rejestru 
zabytków 

Funkcja Właściciel, 
użytkownik, 
zarządca 

Rodzaj ,zwięzły 
opis i przyczyna 
strat 

Wartość strat     i 
przewidywane źródła 
finansowania ich 
usunięcia 

Adnotacje o 
weryfikacji strat na 
miejscu przez organ 
ochrony zabytków 

Wykonane prace 
ratowniczo                                    
- zabezpieczające                                 
i konserwatorskie 
,organ prowadzący 
ewentualne 
postepowanie 
wyjaśniające 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
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WYKAZ JEDNOSTEK PRZEWIDZIANYCH DO UDZIELANIA POMOCY ZABYTKOM W RAZIE ZAGROŻENIA 

Nazwa jednostki, instytucji, 
organizacji, imię i nazwisko 

rzeczoznawcy 

Adres Telefony służbowe ,prywatne Uwagi dodatkowe 

1 2 3 4 
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