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Wstęp 

    

Konieczność sporządzenia Gminnego programu opieki nad zabytkami przez gminę Prószków 

określa ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dn. 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz. U.  

z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.). Program sporządzany jest na okres 4 lat, z założeniem ewaluacji 

jego wykonania co 2 lata. Gmina Prószków dotychczas nie posiadała takiego programu. 

Niniejszy dokument stanowi uzupełnienie strategicznych dokumentów gminy. Celem 

Programu jest określenie zasadniczych kierunków działań i zadań na rzecz ochrony i opieki nad 

zabytkami w gminie. Przeanalizowane zostały dokumenty strategiczne dotyczące zarówno 

województwa opolskiego, jak i gminy Prószków w zakresie ochrony zabytków. Ideą Programu 

jest osiągnięcie poprawy stanu zabytków gminy i ich utrzymanie. Dokonuje się to w połączeniu 

działań samorządu, właścicieli obiektów i inicjatyw społecznych.  

Analiza zasobów kulturowych miasta pozwala wyznaczyć kierunki działań w obszarach 

zachowania dziedzictwa i promocji. Program sporządzany jest przez gminę. Po uzyskaniu 

opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków danego województwa, program przyjmowany 

jest przez radę gminy. Jego aktualizacja po 4 latach powinna wziąć pod uwagę dotychczasową 

realizację programu, zmieniające się warunki kulturowe, społeczne, gospodarcze i finansowe 

gminy oraz nowe uwarunkowania prawne. 

1. Słowniczek pojęć 

Ustawa o ochronie zabytków w art. 3 podaje następujące wyjaśnienie pojęć z zakresu ochrony 

i opieki nad zabytkami: 

1) zabytek - nieruchomość lub rzecz ruchoma, jej części lub zespoły, będące dziełem człowieka 

lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, 
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których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, 

artystyczną lub naukową; 

2) zabytek nieruchomy - nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, o których mowa  

w pkt 1; 

3) zabytek ruchomy - rzecz ruchoma, jej część lub zespół rzeczy ruchomych, o których mowa 

w pkt 1; 

4) zabytek archeologiczny- zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub 

podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień 

kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, 

będący tym wytworem; 

5) instytucja kultury wyspecjalizowana w opiece nad zabytkami – instytucję kultury  

w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, której celem 

statutowym jest sprawowanie opieki nad zabytkami; 

6) prace konserwatorskie - działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji 

zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działań, 

7) prace restauratorskie - działania mające na celu wyeksponowanie wartości artystycznych  

i estetycznych zabytku, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie jego 

części oraz dokumentowanie tych działań; 

8) roboty budowlane - roboty budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, 

podejmowane przy zabytku lub w otoczeniu zabytku; 

9) badania konserwatorskie - działania mające na celu rozpoznanie historii i funkcji zabytku, 

ustalenie użytych do jego wykonania materiałów i zastosowanych technologii, określenie stanu 

zachowania tego zabytku oraz opracowanie diagnozy, projektu i programu prac 

konserwatorskich, a jeżeli istnieje taka potrzeba, również programu prac restauratorskich; 

10) badania architektoniczne - działania ingerujące w substancję zabytku, mające na celu 

rozpoznanie i udokumentowanie pierwotnej formy obiektu budowlanego oraz ustalenie zakresu 

jego kolejnych przekształceń; 

11) badania archeologiczne - działania mające na celu odkrycie, rozpoznanie, 

udokumentowanie i zabezpieczenie zabytku archeologicznego; 

12) historyczny układ urbanistyczny lub ruralistyczny - przestrzenne założenie miejskie lub 

wiejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, 
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rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym 

ulic lub sieci dróg; 

13) historyczny zespół budowlany - powiązana przestrzennie grupa budynków wyodrębniona 

ze względu na formę architektoniczną, styl, zastosowane materiały, funkcję, czas powstania lub 

związek z wydarzeniami historycznymi; 

14) krajobraz kulturowy - postrzegana przez ludzi przestrzeń, zawierająca elementy 

przyrodnicze i wytwory cywilizacji, historycznie ukształtowana w wyniku działania czynników 

naturalnych i działalności człowieka; 

15) otoczenie - teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu 

do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed 

szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych.   

 

Ochrona zabytków według art. 4 polega na działaniach, których celem jest: 

1) zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe  

zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie; 

2) zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków; 

3) udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków; 

4) przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę, 

5) kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków; 

6) uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

oraz przy kształtowaniu środowiska.  

 

Art. 16 ustawy wskazuje, że: 

1. Rada gminy, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

na podstawie uchwały, może utworzyć park kulturowy w celu ochrony krajobrazu 

kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami 

nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. 

1a.  Rada gminy ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób 

zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu prac nad utworzeniem parku 
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kulturowego, określając formę, miejsce i termin składania wniosków dotyczących projektu 

uchwały o utworzeniu parku kulturowego, nie krótszy jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia 

2. Uchwała określa nazwę parku kulturowego, jego granice, sposób ochrony, a także zakazy  

 i ograniczenia, o których mowa w art. 17 ust. 1.  

3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem 

zabytków, sporządza plan ochrony parku kulturowego, który wymaga zatwierdzenia przez radę 

gminy.  

4. W celu realizacji zadań związanych z ochroną parku kulturowego rada gminy może utworzyć 

jednostkę organizacyjną do zarządzania parkiem.  

5. Park kulturowy przekraczający granice gminy może być utworzony i zarządzany 

na podstawie zgodnych uchwał rad gmin (związku gmin), na terenie których ten park ma być 

utworzony.  

6. Dla obszarów, na których utworzono park kulturowy, sporządza się obowiązkowo 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  

Art. 87. ust. 2 przywołanej ustawy ustala dla wszystkich programów, w tym programów 

gminnych następujące ogólne cele ochrony nad zabytkami: 

• włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających  

z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju; 

• uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego 

i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody 

i równowagi ekologicznej; 

• zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu 

ich zachowania; 

• wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;  

• podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, 

turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków 

finansowych na opiekę nad zabytkami; 

• określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje 

konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków; 

• podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych 

 z opieką nad zabytkami. 



Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Prószków na lata 2021-2024 

 

8 
 

2. Podstawa prawna opracowania gminnego programu opieki nad 

zabytkami. Zadania samorządu z zakresu ochrony dziedzictwa 

kulturowego. 

Podstawą prawną opracowania jest art. 87 ust. 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.).  

Według ustawy wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza na okres 4 lat gminny program 

opieki nad zabytkami. Gminny program opieki nad zabytkami przyjmuje rada gminy, 

po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. Program zostaje ogłoszony 

w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Z realizacji programu burmistrz sporządza, co 2 lata, 

sprawozdanie, które przedstawia radzie gminy. 

 

Organ stanowiący gminy może udzielić dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej 

ewidencji zabytków, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale. 

Ponadto w myśl z art. 71 ustawy sprawowanie opieki nad zabytkami, w tym finansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, do którego posiada tytuł 

prawny, jest zadaniem własnym tej jednostki samorządu terytorialnego. 

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 

3 dni, przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie 
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o odkrytym, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, przedmiocie, 

co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem.  

3. Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce 

wynikające z następujących ustaw: 

 

 Prawne regulacje dotyczące ochrony zabytków w Polsce odnajdujemy w następujących 

ustawach: 

• Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.- ochrona zabytków 

jest obowiązkiem państwa i każdego obywatela (art. 5, art. 6 ust. 1, art. 73, art. 82 i art. 

86 Konstytucji RP); 

• głównym akcie prawnym regulującym zasady ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce 

- Ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 282), w tym szczególnie następujące jej artykuły: 

Art. 6. 

1. Ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania:  

 1) zabytki nieruchome będące, w szczególności:  

• krajobrazami kulturowymi,  

• układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi,  

• dziełami architektury i budownictwa,  

• dziełami budownictwa obronnego,  

• obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi 

zakładami przemysłowymi, 

• cmentarzami,  

• parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni,  

• miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych 

osobistości lub instytucji. 

 2) zabytki ruchome będące, w szczególności:  

• dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej,  

• kolekcjami stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych 

według koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje,  
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• numizmatami oraz pamiątkami historycznymi, a zwłaszcza militariami, sztandarami, 

pieczęciami, odznakami, medalami i orderami,  

• wytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami, środkami transportu 

oraz maszynami  i narzędziami świadczącymi o kulturze materialnej, 

charakterystycznymi dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentującymi 

poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego,  

• materiałami bibliotecznymi, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 

r. o bibliotekach (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 1479),  

• instrumentami muzycznymi,  

• wytworami sztuki ludowej i rękodzieła oraz innymi obiektami etnograficznymi,  

• przedmiotami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych 

osobistości lub instytucji. 

 3) zabytki archeologiczne będące, w szczególności:  

• pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa,  

• cmentarzyskami,  

• kurhanami,  

• reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej.  

2.Ochronie mogą podlegać nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne nazwy obiektu 

budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej. […]. 

 

Art. 22 ust. 4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków 

w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.  

5. W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte:  

1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru; 

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

3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)  

w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

 

Wykonywanie zadań w zakresie kultury i ochrony zabytków jest ustawowym zadaniem 

samorządów. W art. 7 ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 713) zostały określone zadania własne gminy: „zaspokajanie 

zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania 

własne obejmują sprawy (...) kultury, w tym (...) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”. 
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W dalszej kolejności przepisy dotyczące ochrony nad zabytkami na poziomie krajowym 

znajdujemy w następujących dokumentach szczegółowych: 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.293 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 

z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. 

zm.); 

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 

z późn. zm.); 

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

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 194 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1170 z późn. zm.). 

 

Zasady ochrony zabytków znajdujących się w muzeach i w bibliotekach zostały określone w: 

• Ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t,j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 902); 

• Ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479).  

Ochronę materiałów archiwalnych regulują przepisy: 

• Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  

 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164). 

 

 

• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 

2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, 

krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu 
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zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1886)  

• Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. 

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, i badań 

konserwatorskich, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 

dziedzictwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1609)  

• Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku 

informacyjnego umieszczonego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru 

zabytków (Dz.U. 2004 nr 30 poz. 259)  

• Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji 

i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych 

(Dz.U. z 2004r. Nr 212, poz. 2153) 

 

4. Uwarunkowania zewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego 

4.1. Strategiczne cele polityki państwa w zakresie ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami 

 

Głównym dokumentem określającym politykę państwa w zakresie ochrony zabytków są Tezy 

do opracowania Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami, opracowane 

przez Radę Ochrony Kultury przy Ministrze Kultury. Rola państwa określona została 

następująco: 

„Ochrona i konserwacja zabytków jest istotnym elementem polityki kulturalnej Państwa, są one 

bowiem nie tylko śladem przeszłości, ale także cennym składnikiem kultury współczesnej, 

przyczyniającym się do kształtowania przyjaznego człowiekowi środowiska jego życia. (...) Ich 

zachowanie, ochrona i konserwacja jest działaniem w ważnym interesie publicznym ze względu 
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na znaczenie zabytków w procesie edukacji, humanizacji społeczeństwa, jego kulturowej 

identyfikacji, wreszcie także znaczenie dla sfery ekonomii i gospodarki”. 

Dokument podaje też siedem podstawowych zasad konserwatorskich, do których stosować 

powinni się wszyscy zaangażowani w ochronę zabytków: 

• zasada primum non nocere (po pierwsze nie szkodzić); 

• zasada maksymalnego poszanowania oryginalnej substancji zabytku i wszystkich 

jego wartości (materialnych i niematerialnych); 

• zasada minimalnej niezbędnej ingerencji; 

• zasada, zgodnie z którą usuwać należy to (i tylko to), co na oryginał działa niszcząco; 

• zasady czytelności i odróżnialności ingerencji; 

• zasady odwracalności metod i materiałów; 

• zasady wykonywania wszelkich prac zgodnie z najlepszą wiedzą i na najwyższym poziomie.  

 

Określono następujące cele Strategii: 

- zrównoważony rozwój i wspieranie kultury w regionach, 

- intensyfikacja ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego, 

- w tym szczególnie poprawa stanu zabytków nieruchomych. 

Istotne cele cząstkowe to: 

- zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków; 

- modernizacja i rozbudowa infrastruktury kultury; 

- poprawa warunków działalności artystycznej. 

4.2. Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi na 

poziomie województwa i powiatu 

W procesie zarządzania rozwojem regionalnym gmina Prószków kieruje się wytycznymi 

zawartymi w wojewódzkich dokumentach strategicznych i programowych, które obejmują 

całokształt zjawisk i czynników istotnych dla rozwoju województwa. Program Opieki 

nad Zabytkami nawiązuje do założeń polityki rozwojowej, które przedstawiono 

w wymienionych poniżej dokumentach. Program uwzględnia także ustalenia wnioski zawarte 

w dokumentach strategicznych i programowych jednostek terytorialnych niższych szczebli, 

szczególnie Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Opolskiego, studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego województwa i planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa. 
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• Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. 

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 

• Program Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2020-2023 

• Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego 

• Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Opolskiego 2020-2023 

 

•  Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. 

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do2020 r. została przyjęta uchwałą  

nr XXV/325/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego w grudniu 2012 roku. Najważniejszym 

założeniem tej Strategii jest uzyskanie pewnego stanu rozwoju, przy jednoczesnym 

poszanowaniu mieszkańców, którzy są wykształceni, otwarci na zmianę, wiedzę i innowacje, 

społeczność regionalna jest aktywna na rynku pracy i poza nim, a opolska gospodarka 

konkurencyjna i innowacyjna, zarówno w przestrzeni krajowej, jak i europejskiej. W Strategii 

Rozwoju wyznaczonych zostało 10 celów strategicznych, z czego ochrona zabytków mieści się 

w celu strategicznym 5 – Nowoczesne usługi oraz atrakcyjna oferta turystyczno-kulturalna. 

Atrakcyjność województwa wzrastać będzie wraz ze zwiększaniem konkurencyjności 

produktów turystycznych i kulturalnych. Niezbędne będzie zatem rozszerzenie oferty 

turystyczno-kulturalnej regionu poprzez modernizację i rozbudowę obiektów dziedzictwa 

kulturowego. 

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 został przyjęty 

uchwałą Zarządu Województwa nr 385/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z późniejszymi zmianami. 

Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego jest zwiększenie konkurencyjności 

oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia 

atrakcyjności województwa opolskiego, jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania. 

Z zakresu ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego przyjęto następujące cele: 

a) Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego 

gospodarowania – z naciskiem na zwiększoną dostępność zasobów kulturowych 

regionu; 

 

Cel szczegółowy 3: Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu 
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Za wizytówkę regionu uważa się kompleksy architektury sakralnej i świeckiej, zespoły 

zamkowe i pałacowo-parkowe oraz drewniane kościoły położone głównie w północnej części 

województwa, włączone w szlak architektury drewnianej Polski Południowej - części 

europejskiego szlaku architektury drewnianej. W wachlarz obiektów dziedzictwa kulturowego 

i historycznego województwa wplatają się ponadto zespoły urbanistyczne, ruralistyczne, 

obiekty użyteczności publicznej oraz cmentarze –szczegółowo wykazane w Programie opieki 

nad zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2011-2014 186. Pomimo dotychczasowych 

nakładów finansowych, obiekty dziedzictwa oraz instytucje kultury w regionie wciąż 

wymagają remontów i adaptacji do wymogów współczesnych odbiorców. Stan techniczny 

wielu instytucji kultury, zespołów dziedzictwa kulturowego i obiektów pogrupowanych 

w szlaki kulturowe lub stanowiących podstawę do ich utworzenia jest zły, przez co kwalifikują 

się do przebudowy, modernizacji, renowacji lub rewaloryzacji. Ze względu na kubaturę 

lokalnych zabytków i instytucji kultury, działania na ich rzecz wymagają znacznych nakładów 

inwestycyjnych, pozostających poza zasięgiem jednostek samorządu terytorialnego. 

Problemem jest również brak skutecznej informacji o przedsięwzięciach kulturalnych, co 

przekłada się na bardzo niski poziom wiedzy potencjalnych turystów o ofercie miasta i regionu 

w tym zakresie. Rozwój oferty kulturowej regionu jest jednym z celów RPO WO 2014-2020 

koniecznych do osiągnięcia dla skutecznego wzrostu potencjałów województwa opolskiego. 

Wśród założeń podejmowanej interwencji wymienia się poprawę jakości świadczonych usług 

kulturowych oraz wzrost potencjału turystycznego. Działania podejmowane w ramach PI 6c 

przyczyniają się do realizacji celu szczegółowego UP –Zwiększenie efektywności 

wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich zachowanie. 

 

186 - Załącznik do uchwały Nr V/76/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 marca 

2011 r. 

 

• Program Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2020-2023 

 

Program Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2020-2023 przyjęto uchwałą 

nr XX/190/2020 z dnia 28 lipca 2020 roku wyznaczając tym samym misję, którą przez 
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najbliższe lata będą starali się wypełnić samorządowcy. Poznanie, akceptacja 

i odpowiedzialność za dziedzictwo kulturowe, które prowadzi do skutecznej ochrony i opieki 

nad zabytkami regionu oraz wyznacza kierunki rozwoju Opolszczyzny. Główne cele 

strategiczne Programu wraz z priorytetami: 

Cel strategiczny I – Skuteczna ochrona i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym 

1) Utrzymanie i poprawa stanu zachowania regionalnego dziedzictwa kulturowego 

2) Badanie, dokumentowanie i monitoring zasobów regionalnego dziedzictwa 

kulturowego 

3) Ochrona krajobrazu regionu uwzględniającego wartości kulturowe i przyrodnicze 

4) Profesjonalna i nowoczesna ochrona i zarządzanie zasobami dziedzictwa kulturowego 

II – Zasoby dziedzictwa kulturowego jako źródło tożsamości i wyznaczania kierunków rozwoju 

województwa opolskiego 

1) Zachowanie wielokulturowości regionu oraz tożsamości lokalnej i regionalnej 

2) Rozwijanie współpracy regionalnej i integracji w obszarze dziedzictwa kulturowego 

3) Edukacja opolskiej społeczności na rzecz aktywnej odpowiedzialności za dziedzictwo 

kulturowe 

4) Świadome wykorzystywanie walorów dziedzictwa kulturowego w rozwoju regionu 

W ramach każdego priorytetu wyznaczono kilka kierunków działania oraz wskazano 

przykładowe zadania, ich wypełnienie pozwoli na realizację wyzwań stojących przed regionem 

w obszarze dziedzictwa kulturowego. 

• Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego przyjęto uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego 

nr VI/54/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.) 

Rozdział 9.5 Planu poświęcony jest zagadnieniom z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, 

w którym określono m.in. cele polityki opieki i ochrony nad zasobami dziedzictwa kulturowego 

i dóbr kultury współczesnej, zasady zagospodarowania przestrzennego, kierunki polityki 

przestrzennej i obszary realizacji polityki przestrzennej. 

Głównymi celami polityki opieki i ochrony nad zasobami dziedzictwa kulturowego i dóbr 

kultury współczesnej są: 

a) zachowanie ciągłości dziedzictwa regionalnego; 



Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Prószków na lata 2021-2024 

 

17 
 

b) umiejętne zarządzanie zasobami dziedzictwa kulturowego; 

c) kształtowanie tożsamości regionalnej i budowanie klimatu społecznej akceptacji 

dla ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego. 

Zasady prowadzenia polityki opieki i ochrony nad zasobami dziedzictwa kulturowego i dóbr 

kultury współczesnej określone w Planie to: 

• Poszanowanie dla wartości zasobu kulturowego struktur zurbanizowanych; 

• Podporządkowania działań inwestycyjnych w historycznych terenach zurbanizowanych 

i ich otoczeniu ochronie wartości zasobu i jego ekspozycji; 

• Harmonizowania zabudowy i zagospodarowania w otoczeniu obiektów zachowanego 

dziedzictwa kulturowego z cechami architektoniczno-urbanistycznymi tych obiektów; 

• Porządkowania zabytkowych struktur urbanistycznych i ruralistycznych (eliminowanie 

obiektów niezgodnych z charakterem obszaru zabytkowego); 

• Zwiększania dostępności do zabytków dla mieszkańców, turystów i inwestorów; 

• Podnoszenia świadomości społecznej w sferze ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr 

kultury współczesnej. 

 

• Program Opieki Nad Zabytkami Powiatu Opolskiego 2020-2023 

Zadania Powiatu w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami. 

Podstawowe regulacje w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego zostały zawarte  

w Ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która 

w sposób kompleksowy reguluje kwestie związane z prawną ochroną zabytków.  

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami określa przedmiot, zakres i formy ochrony 

zabytków oraz opieki nad nimi, zasady finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i 

robót budowlanych przy zabytkach, a także organizację organów ochrony zabytków. Ustawa 

nakłada na organy administracji rządowej i samorządowej obowiązek zapewnienia warunków 

prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony dóbr kultury. 

 

W myśl przepisów ustawy ochrona zabytków polega na podejmowaniu przez organy 

administracji publicznej, w tym powiatu działań mających na celu: 

a) Zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe 

zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie; 
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b) Zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku; 

c) Udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków; 

d) Przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę; 

e) Kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków; 

f) Uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

przy kształtowaniu środowiska. 

Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami uwzględnia się przy sporządzaniu wszelkich analiz  

i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego poszczególnych gmin, w których 

uwzględnia się w szczególności Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 

określa się rozwiązania niezbędne do zapobiegania zagrożeniom dla zabytków, zapewnienia im 

ochrony przy realizacji inwestycji oraz przywracania zabytków do jak najlepszego stanu, jak 

również ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu uwzględniające opiekę nad 

zabytkami. 

Artykuł 4 ust. l Ustawy o samorządzie powiatowym zawiera generalną zasadę, stanowiącą, 

że powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, 

między innymi w zakresie kultury i ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.  

 

5. Uwarunkowania wewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego 

5.1. Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami sporządzonymi 

na poziomie gminy (analiza dokumentów programowych gminy) 

Program uwzględnia także ustalenia i wnioski zawarte w dokumentach strategicznych  

i programowych sporządzonych na poziomie gminy, studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, lokalnej strategii działania i programu ochrony 

środowiska. 
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• Strategia Rozwoju Gminy Prószków 

• Aktualizacja Program Ochrony Środowiska dla Gminy Prószków na lata 2015-2018 

z perspektywą na 2019-2022 

• Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Prószków 

• Plan Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych 

dla Gminy Prószków 

 

• Strategia Rozwoju Gminy Prószków 

Na podstawie przedstawionych celów głównych przygotowano cele szczegółowe: 

Cel nadrzędny: Celem nadrzędnym rozwoju gminy Prószków jest zadbane środowisko 

przyrodniczo-kulturowe, wysoki poziomem życia mieszkańców i nowoczesna gospodarka.  

I - w sferze przyrodniczo-kulturowej:  

1)  ochrona i promocja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych z rewitalizacją 

terenów parku i arboretum Pomologia;  

2)  minimalizowanie zagrożeń dla stanu środowiska, powiązane ze wzrostem poziomu 

świadomości ekologicznej; 

II - w sferze osadniczo- technicznej:  

3) poprawa poziomu estetycznego zabudowy i ładu przestrzennego z rewitalizacją centrum 

miasta i zabudowy na terenie Pomologii;  

4) modernizacja i rozbudowa systemu komunikacyjnego i uzbrojenia technicznego, z poprawą 

ochrony przeciwpowodziowej;  

III - w sferze społecznej:  

5) poprawa jakości życia mieszkańców i poziomu ich obsługi, w tym potrzeb osób starszych, 

niepełnosprawnych i najmłodszego pokolenia;  

6) wzrost poziomu integracji społeczności gminnej oraz współpracy gminy z organizacjami 

społecznymi;  
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7) wspomaganie działań na rzecz zdrowego stylu życia, kultury fizycznej, rekreacji i sportu; 

IV - w sferze gospodarczej:  

8) rozwój sieci małych przedsiębiorstw i indywidualnej działalności gospodarczej;  

9) wsparcie dla rozwoju przemysłu i usług, w tym dla rozwoju placówek nauki i turystyki oraz 

dla poprawy rynku pracy;  

10) wykorzystanie zaangażowania gminy w rozwój aglomeracji opolskiej dla jej potrzeb. 

• Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prószków na lata2015-2018 

z perspektywą na lata 2019-2022 

 

• Obszary przyrodniczo cenne 

Środowisko przyrodnicze gminy Prószków jest stosunkowo bogate i cechuje się znacznym 

stopniem różnorodności biologicznej, zarówno w aspekcie różnorodności gatunkowej flory  

i fauny, jak i zróżnicowania typów ekosystemów, siedlisk i krajobrazów.  

Obszar gminy Prószków stanowi swoisty i ważny łącznik pomiędzy bogatymi przyrodniczo 

jego obrzeżami (głównie ekosystemami leśnymi Borów Niemodlińskich) a urbicenozami 

i innymi środowiskami zieleni miejskiej Opola. Dzięki temu możliwy jest wzrost 

bioróżnorodności suburbium i innych ekosystemów miejskich. 

W gminie Prószków można więc wyróżnić dwa główne obszary o szczególnej cenności 

przyrodniczej i dużych walorach krajobrazotwórczych, na których zwłaszcza koncentrować się 

powinna działalność związana z ochroną środowiska. Jest to fragment Borów Niemodlińskich 

oraz zachodnia krawędź doliny Odry wraz z doliną Prószkówki i jego lewobrzeżnym 

dopływem. 

Obszary chronionego krajobrazu powołuje się w celu zachowania wyróżniających się 

krajobrazowo terenów o różnych typach ekosystemów. Zwyczajowo przyjęło się, że obszar 

chronionego krajobrazu obejmuje teren większy od parku krajobrazowego o krajobrazie 

charakterystycznym dla danego regionu. Działalność gospodarcza na takim obszarze nie ulega 

poważniejszym ograniczeniom, lecz powinna być prowadzona w sposób nienaruszający stanu 

względnej równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych chronionego terenu.  

 

Rezerwaty przyrody 
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Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym,  

ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt 

i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się 

szczególnymi wartościami. Na terenie gminy znajdują się 3 rezerwaty przyrody (2 leśne i 1 

wodny).  

Są to obszary powołane dla ochrony najcenniejszych, mało zmienionych ekosystemów 

ze stanowiskami rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt. 

 Są to: 

• Rezerwat częściowy „Jaśkowice" - rezerwat został utworzony w 1969 roku.  

Dla potrzeb naukowych i dydaktycznych objęto ochroną fragment lasu mieszanego z udziałem 

modrzewia sudeckiego oraz dębów: bezszypułkowego i szypułkowego. Rezerwat „Jaśkowice" 

wchodzi w skład nadleśnictwa Prószków i leśnictwa Smolnik i zajmuje obszar to 5,92 ha. 

 W ich składzie przeważa sosna zwyczajna i świerk pospolity, a domieszką jest dąb 

bezszypułkowy i szypułkowy oraz brzoza brodawkowata. Na terenie rezerwatu brak jest roślin 

chronionych, ale znajdują się tu dwa pomniki przyrody: 150-letnie modrzewie europejskie 

(obwód ok. 240 cm, wysokość ok. 40 m). Na uwagę zasługuje również piękny, 160-letni 

drzewostan sosnowy, traktowany jako drzewostan nasienny, a także siedem, proponowanych 

do ochrony, doborowych modrzewi.  

 

Rezerwat „Jaśkowice" jest atrakcyjnym i pięknym miejscem ze względu na walory 

krajobrazowe, chociaż nie posiada szczególnie cennych osobliwości przyrodniczych. Rzadko 

spotykane zgrupowanie wiekowych modrzewi, zróżnicowany gatunkowo stary las mieszany 

o charakterze naturalnym i bliskość Opola czynią ten teren interesujący dla celów turystyczno-

krajoznawczych. 

 

• Rezerwat częściowy „Przysiecz" - rezerwat został utworzony w 1958 roku.  

Dla potrzeb naukowych i dydaktycznych objęto ochroną fragment lasu w celu zachowania 

pozostałości modrzewia sudeckiego pochodzenia naturalnego. Rezerwat „Przysiecz" wchodzi 

w skład nadleśnictwa i obrębu Prószków, a zajmowany przez niego obszar to 3,10 ha. Pod 

względem regionalizacji fizyczno-geograficznej rezerwat leży w obrębie mezoregionu 

Równina Niemodlińska i wchodzi w skład dużego kompleksu leśnego - Borów 

Niemodlińskich. Teren rezerwatu jest płaski.  
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Występuje tu wielogatunkowy i różnowiekowy las stanowiący zbiorowisko przejściowe 

pomiędzy kwaśną dąbrową, a kontynentalnym borem mieszanym. 

 Drzewostan składa się ze świerka, modrzewia i grabu z domieszką sosny i jodły, a w podszycie 

także z pojedynczych egzemplarzy lipy i jarzębiny.  

Na terenie rezerwatu stwierdzono w sumie 122 gatunki roślin naczyniowych, 36 gatunków 

mchów, 14 gatunków wątrobowców i 15 gatunków śluzowców. 

 

• Rezerwat częściowy Staw Nowokuźnicki - Staw Nowokuźnicki to częściowy rezerwat 

florystyczny o powierzchni 20 ha, utworzony w dniu 27 listopada 1957 roku. (Monitor Polski 

nr 7 poz. 591) w celu zachowania stanowisk rzadkich roślin wodnych, a przede wszystkim 

stanowiska kotewki orzecha wodnego oraz ochrony ptactwa. Według głównego przedmiotu 

ochrony zalicza się go do typu rezerwatów florystycznych i podtypu roślin zielnych 

i krzewinek, natomiast według głównego rodzaju środowiska - należy do typu wód 

śródlądowych i morskich, podtypu stawów rybnych. W jego granicach stwierdzono prawie 340 

gatunków roślin naczyniowych, w tym 4 pod ochroną ścisłą i 4 częściowo chronione.  

Dotychczas stwierdzono tu również 20 zespołów roślinnych - od leśnych po ruderalne. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że mimo antropogenicznej genezy stawu na jego zachodnim 

brzegu wykształcił się strefowy układ roślinności zbliżony do układów towarzyszących 

naturalnym zbiornikom wodnym. Na terenie rezerwatu stwierdzono 47 gatunków ptaków 

lęgowych oraz 15 z nim związanych, z których do bardzo nielicznych i rzadkich na Śląsku 

zalicza się zielonkę, kobuza i derkacza, a dalszych 11 zaliczanych jest do nielicznych. 

 

Pomniki przyrody 

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska,  

o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej 

oraz odznaczające się indywidualnymi cechami wyróżniającymi je wśród innych tworów, 

okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, 

wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie (Ustawa o ochronie przyrody z dn. 

16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 55 z późn. zm.). 

Na terenie gminy Prószków znajdują się obecnie następujące pomniki przyrody wpisane 

do Rejestru Form Ochrony Przyrody prowadzonego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony 

Środowiska w Opolu: 
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Tabela 1. Pomniki przyrody na terenie gminy Prószków 

Lp. 

 

Nr rejestru 

wojewódzkiego 

 

Obiekt 

 

Obręb 

 

Podstawa 

prawna 

 

Pomniki utworzone Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego 

 

1. 

 

132 

 

pojedynczy okaz z gatunku  

modrzew europejski (Larixdecidua) 

 

Przysiecz 

 

Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego z dnia 

7 listopada 2005r. 

Nr 72, poz. 2231 

 

2. 

 

198 

 

grupa drzew z gatunku  

modrzew europejski (Larixdecidua) - 

2 szt. 

 

Jaśkowice 

 

3. 

 

268 

 

pojedynczy okaz z gatunku  

buk zwyczajny (Fagussylvatica) 

 

 Prószków 

 

Pomniki utworzone Uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie 

 

4. 

 

- 

 

grupa 241 drzew z gatunku dąb 

czerwony (220 szt.), dąb 

szypułkowy (6 szt.), lipa 

drobnolistna (15 szt.) 

 

Ligota 

Prószkowska 

 

Uchwała nr 

XXIX/229/2005 

Rady Miejskiej w 

Prószkowie z dnia 

15 lutego 2005 r. 

oraz Uchwała nr 

XLI/360/2010 

Rady Miejskiej w  

Prószkowie z dnia 

27.05.2010 r., a 

także uchwała nr 

XXVII/188/2020 

Rady Miejskiej w 
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Prószkowie z dnia 

30 października 

2020 r. 

 

5. - Platan Klonolistny 

(Platanushispanica ) 

Prószków Uchwała nr 

XXXI/239/2013 

Rady Miejskiej w 

Prószkowie z dnia 

26 września 2013 

r. 

 

 

Źródło: Wykaz form ochrony przyrody, www.opole.rdos.gov.pl 

 

W północnej części Prószkowa znajduje się Park arboretum. Park zwyczajowo zwany jest 

Pomologią. To równocześnie nazwa dzielnicy miasta pochodząca z czasów, gdy założono tam 

Królewski Instytut Pomologiczny. Obecnie park w Pomologii zajmuje ok. 15 ha. Właścicielem 

terenu i znajdujących się tam obiektów jest Starostwo Powiatowe w Opolu. Niemniej jednak 

miejsce to ma bardzo duże znaczenie historyczne i przyrodnicze dla lokalnej społeczności i 

regionu, dlatego nie może zostać pominięte, a działania służące zachowaniu tego miejsca w 

dobrej kondycji, będą współfinansowane z budżetu Gminy Prószków. W parku rozmieszczone 

są zabytkowe budynki dawnego instytutu pomologicznego, budynki przemysłowe, nieliczne 

budynki mieszkalne oraz dwie szklarnie. W jednej założono kolekcję sukulentów i roślin 

pochodzących z krajów tropikalnych.  

Posadzone tutaj rośliny reprezentują prawie wszystkie środowiska, regiony, strefy klimatyczne 

i lądy naszego globu. W Prószkowie rosną drzewa i krzewy z całej Europy, z Bliskiego 

Wschodu, Chin, Japonii, Syberii, Kaukazu, obu Ameryk, Afryki. Najcenniejsze rośliny w parku 

to: miłorząb dwuklapowy, cis japoński, cypryśnik błotny, metasekwoja chińska, sosna 

rumelijska, żywotnik japoński, dąb omszony i czarny, glediczia trójcierniowa, kasztan jadalny, 

magnolia drzewiasta, orzech szary, śniegowiec wirginijski, kasztanowiec plamisty, klon 

włoski, orzeszniki. Liczba odmian w obrębie wymienionych gatunków iglastych i liściastych 

sięgała w 1895 roku kilka tysięcy.  

 

http://www.opole.rdos.gov.pl/
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W parku występuje również wiele gatunków roślin zielnych: epimedium alpejskie, rannik 

zimowy, zawilec gajowy, lilia złotogłów, przylaszczka pospolita, pierwiosnek lekarski 

i wyniosły, marzanka wonna, śnieżyca wiosenna, śnieżyczka przebiśnieg, ciemierniki, 

lepiężnik różowy, bodziszek, kokoryczki, macierzanka, dzwonki, kosaciec żółty. W parku 

można spotkać wiele gatunków ptaków lęgowych oraz pojawiających się w czasie wędrówek 

wiosennych i jesienno-zimowych. Są wśród nich: dzięcioł zielony, dzięcioł duży, puszczyk, 

słowik, sójka, czajka, bażant, jerzyk, czyżyk, zięba, drozd. Park prószkowski zaliczony jest 

do obiektów chronionych. 
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• Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Prószków 

Celem nadrzędnym rozwoju gminy Prószków jest zadbane środowisko przyrodniczo-

kulturowe, wysoki poziom życia mieszkańców i nowoczesna gospodarka. Cel ten będzie 

realizowany poprzez cele szczegółowe w czterech różnych sferach.  

1) W sferze przyrodniczo-kulturowej:  

• ochrona i promocja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych 

z rewitalizacją terenów parku i arboretum Pomologia; 

• minimalizowanie zagrożeń dla stanu środowiska, powiązane ze wzrostem poziomu 

świadomości ekologicznej; 

2) W sferze osadniczo-technicznej:  

• poprawa poziomu estetycznego zabudowy i ładu przestrzennego z rewitalizacją centrum 

miasta i zabudowy na terenie Pomologii; 

• modernizacja i rozbudowa systemu komunikacyjnego i uzbrojenia technicznego, 

z poprawą ochrony przeciwpowodziowej; 

3)  W sferze społecznej:  

• poprawa jakości życia mieszkańców i poziomu ich obsługi, w tym potrzeb osób 

starszych,  

• niepełnosprawnych i najmłodszego pokolenia;  

• wzrost poziomu integracji społeczności gminnej oraz współpracy gminy 

z organizacjami społecznymi;  

• wspomaganie działań na rzecz zdrowego stylu życia, kultury fizycznej, rekreacji 

i sportu;  

4) W sferze gospodarczej:  

• rozwój sieci małych przedsiębiorstw i indywidualnej działalności gospodarczej;  

• wsparcie dla rozwoju przemysłu i usług, w tym dla rozwoju placówek nauki i turystyki 

oraz dla poprawy rynku pracy;  

• wykorzystanie zaangażowania gminy w rozwój aglomeracji opolskiej 
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Realizacja powyższych celów wiąże się z koniecznością przybliżenia w działaniach 

związanych z kształtowaniem struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru gminy do wizji 

rozwoju gminy, zawartej w strategii rozwoju gminy. 

Realizacja wymienionych wyżej celów powinna doprowadzić do mierzalnej poprawy 

standardów: 

1) ekologicznych, związanych z poprawą stanu środowiska przyrodniczego gminy, 

wzmocnieniem kondycji i walorów użytkowych oraz zapewnieniem jego stabilnej 

równowagi; 

2) ładu społecznego, polegającego na powszechnej poprawie warunków życia, w tym 

m.in. wysokiej dostępności do usług i miejsc pracy oraz odpoczynku; 

3) ładu ekonomicznego, związanego z ekonomizacją kosztów utrzymania miasta, tworzeniem 

udogodnień dla rozwoju i działalności gospodarczej, przy dotyczących jego zagospodarowania  

i rozwoju przestrzennego. Obejmą one także: 

• prowadzenie stałego monitoringu zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym; 

• aktualizacje studium; 

• dążenie do wprowadzania postulatów przyjętych w studium rozwiązań 

do opracowań  

regionalnych (strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa); 

• zasadę wprowadzania zabudowy na tereny wykorzystywane rolniczo 

z utrzymaniem pierwszeństwa dla niższych klas bonitacyjnych gleb. 

 

Przyjęte wyżej cele polityki przestrzennej gminy będą respektowane w ramach opracowania  

planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz przy podejmowaniu różnych 

istotnych dla gminy decyzji.  

Zapisy obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego spełniają swoją 

podstawową funkcję regulacyjną i zapobiegają chaotycznemu rozwojowi zabudowy.  

Planowana zabudowa na obszarach nie objętych zapisami miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, wybudowana na podstawie wydanych decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest zjawiskiem masowym. 

Zgodnie z obowiązującym prawem podstawą formułowania lokalnej polityki przestrzennej jest 

studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego. Rada Miejska w Prószkowie 
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podjęła uchwałę nr XXIX/251/2017 z dnia 24 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Prószków, co było podyktowane w głównej mierze utratą miejscowości Winów, która weszła 

w granice administracyjne miasta Opole. Następnie w dniu 27 maja 2019r. przyjęto nowe 

Studium uchwałą Nr IX/58/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie uchwalenia Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków. Podstawą 

prawną do sporządzenia studium jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym.   

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nie stanowi 

prawa miejscowego – jest jednak aktem kierownictwa wewnętrznego władz samorządowych. 

Oznacza to, że Rada Miejska uchwalając studium lub jego zmianę zobowiązuje burmistrza 

do działania w sposób w nim określony. W tym sensie nie stwarza ono bezpośrednich skutków 

prawnych dla mieszkańców, właścicieli nieruchomości czy inwestorów. Wywiera jednak 

istotne skutki w sposób pośredni. Burmistrz jako autor prawny studium wykonuje szereg 

działań w sferze gospodarki przestrzennej, sporządzając miejscowe plany zagospodarowania 

oraz podejmując bezpośrednie działania inwestycyjne w imieniu gminy w sposób określony 

zapisami studium. W Studium określone są także obszary ochrony konserwatorskiej. 

Zapisy studium uwzględniają ustalenia obowiązującego wcześniej dokumentu 

oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Uzupełnieniem 

ustaleń dokumentu są wnioski o zmianę przeznaczenia gruntów składane ostatnich latach 

do Urzędu Miejskiego przez osoby fizyczne oraz wydane przez Urząd decyzje o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu w obszarach nie objętych zapisami miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego.  

Struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru gminy składa się z następujących, głównych  

komponentów:  

• terenów otwartych, w tym:  

• obszarów lasów, skoncentrowanych w południowej części gminy, stanowiących część 

Borów Niemodlińskich, 

• obszarów rolniczych,  

• obszarów zieleni urządzonej,  

• obszarów zabudowy,  



Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Prószków na lata 2021-2024 

 

29 
 

• obszarów eksploatacji surowców mineralnych kopalni Folwark, położonych w północnej  

części gminy.  

Obszary otwarte stanowią trzy odrębne grupy: od lasów na południu gminy, poprzez obszary  

z przewagą gruntów rolnych na wysoczyźnie, obejmującej przeważającą część powierzchni 

gminy, skończywszy na terenach w dolinie Odry we wschodniej części gminy.  

 

Układ przestrzenny zabudowy miasta Prószków opiera się na historycznie rozplanowanym 

założeniu rynku w powiązaniu z zamkiem i parkiem zamkowym. Współczesna zabudowa 

wypełnia tereny, których granice określają historyczne ciągi komunikacyjne. W mieście poza 

ścisłym centrum dominuje zabudowa o niskiej intensywność, w większości jednorodzinna. 

Uzupełniają ją pojedyncze obiekty usług oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

Obiekty usług (handlu, oświaty, zdrowia, innych usług publicznych) skoncentrowane 

są w centralnej części miejscowości, wyjątkiem jest położenie siedzib Urzędu Miejskiego 

i Nadleśnictwa w pewnym oddaleniu. 

Zabudowa obszaru gminy tworzy zwarte układy przestrzenne, rozwinięte wokół historycznych 

centrów wsi typu ulicowego i owalnicowego. W północnej części gminy tworzą one ciągi 

zabudowy wzdłuż osi drogi wojewódzkiej Nr 414 oraz drogi krajowej Nr 45. Grupa 

miejscowości Złotniki, Chrząszczyce, Górki tworzy pasmo zabudowy w północno- zachodniej 

części gminy. Miejscowości te, pierwotnie osadzone na osi dzisiejszej drogi wojewódzkiej Nr 

414, zachowały historyczne części swojego historycznego rozplanowania. Obszary te są 

obecnie obudowane zespołami zabudowy o przeważającej funkcji mieszkaniowej 

jednorodzinnej.  

Rozwój nowych terenów zabudowy spowodował zrastanie się odrębnych wcześniej układów  

przestrzennych w opisywane pasmo zainwestowania.  

Podobną sytuację można obserwować w przypadku miejscowości Boguszyce i Źlinice, 

położonych w korytarzu komunikacyjnym drogi krajowej Nr 45. Każda z nich posiada 

historyczne centrum, usytuowane w otoczeniu głównego skrzyżowania w rejonie ważniejszych 

obiektów publicznych (kościół, szkoła). W tych częściach zabudowy zachowane zostały cechy 

ulicowego, historycznego rozplanowania zabudowy. Tereny wokół zajmują współczesne 

osiedla jednorodzinne. Odrębnym typem zainwestowania pozostają wsie położone peryferyjnie 

względem miasta Prószków, jak i wymienionych korytarzy komunikacyjnych, 

oddziaływujących na rozwój zabudowy w ich otoczeniu. Wsie, takie jak Jaśkowice, Nowa 



Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Prószków na lata 2021-2024 

 

30 
 

Kuźnia, w części także Przysiecz i Ligota Prószkowska, zachowały w znacznym stopniu 

zabudowę w swoim pierwotnym kształcie.  

 

Dzięki posiadaniu przez gminę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

obowiązujących dla wszystkich miejscowości gminy, na przestrzeni ostatnich lat udało się 

ograniczyć niekorzystne zjawisko niekontrolowanego rozwoju zabudowy. Miejscowe plany 

porządkują układ drogowy obszaru, a nowa zabudowa powstaje w nawiązaniu do elementów 

tego układu.  

Do wymogów ochrony ładu przestrzennego obszaru gminy należy zachowanie i ochrona 

najcenniejszych elementów struktury funkcjonalno- przestrzennej obszaru gminy, jakimi są:  

• historyczne części obszarów zabudowanych miejscowości, tworzące zwarte, 

zaplanowane układy zabudowy (rejon rynku w Prószkowie, centra miejscowości 

w otoczeniu historycznych układów drożnych – owalnic, szczególnie 

w miejscowościach:  

Ligota Prószkowska, Chrząszczyce, Zimnice Wielkie oraz układy wiejskiej zabudowy 

ulicowej w innych miejscowościach); 

• zespół zamku Prószkowskiego w otoczeniu parku zamkowego; 

• zespoły zieleni cmentarnej w powiązaniu z towarzyszącymi im elementami zabudowy; 

• zespołu arboretum w Pomologii.  

 Ochrona krajobrazu kulturowego 

Na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego gminy postuluje się: 

• ograniczenie rozpraszania zabudowy poprzez rozwój budownictwa na zasadzie 

dogęszczania istniejących jednostek osadniczych; 

• uwzględnianie problematyki form zabudowy tradycyjnej oraz egzekwowanie 

nawiązywania w nowych budynkach do lokalnych form i materiałów; 

• łączenie ochrony środowiska kulturowego z ochroną środowiska przyrodniczego poprzez 

ochronę krajobrazu naturalnego związanego przestrzennie z historycznym założeniem 

architektonicznym; 

• czynną ochronę krajobrazu kulturowego gminy, realizowaną poprzez: 

• badania i studia nad zabytkami gminy, 

• budowę bazy informacji o zasobach dziedzictwa kulturowego, 

• budowę systemu zarządzania i marketingu zabytkami, 
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• eksponowanie walorów kulturowych - poszerzanie form ochrony dóbr kultury, 

• edukację i popularyzację wiedzy o regionalnym dziedzictwie kulturowym, 

•    promocję, edukację i dokumentację walorów regionalnego dziedzictwa 

kulturowego 

5) włączenie gospodarowania obiektami i obszarami zabytkowymi w procesy gospodarcze, 

przy jednoczesnym zapewnieniu ich ochrony, realizowane poprzez: 

• zwiększanie roli zabytków w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości, 

• rewaloryzację i rewitalizację zespołu urbanistycznego miasta, 

• rewaloryzację i rewitalizację krajobrazu kulturowego wsi. 

5.1. Zasady ochrony obiektów i obszarów w systemie stref ochrony konserwatorskiej 

Studium ustala następujące warunki ochrony konserwatorskiej w obrębie stref ochrony  

konserwatorskiej: 

1) w obrębie stref ochrony historycznie ukształtowanych układów przestrzennych 

miejscowości:  

a) zachowanie zasadniczych elementów układu przestrzennego (strefa „A”), w tym:  

• rozplanowania ulic i placów,  

• rozplanowania i form zabudowy,  

• historycznych linii zabudowy i szerokości działek,  

b) utrzymanie skali i charakteru zabudowy uzupełniającej,  

c) wyłączenie terenu spod zabudowy zakłócającej wgląd na zabytkowy obiekt. 

2)   w obrębie stref ochrony historycznie ukształtowanych układów zieleni: 

a) zachowanie i pielęgnacja elementów założenia (strefa „K”), w tym: 

• historycznych granic założeń parkowych i cmentarzy,  

• rozplanowania dróg, alejek i kwater cmentarnych,  

• kompozycji i składu gatunkowego zieleni, zachowanego starodrzewu,  

• historycznej zabudowy cmentarnej,  

• małej architektury (w szczególności: ogrodzenia, bramy, fontanny, pomniki, 

historyczne nagrobki),  

b) rewaloryzację zieleni i układu założeń przestrzennych w oparciu o wytyczne 

konserwatorskie,  

c) zakaz lokalizacji zabudowy zakłócającej ekspozycję i wgląd na zabytkowy obiekt 

(strefa „E”). 
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Zasięg wymienionych wyżej stref zdefiniowano dla obszarów poszczególnych miejscowości 

gminy zgodnie z poniższym zestawieniem. 

Tabela 2.  Zestawienie stref ochrony konserwatorskiej w poszczególnych miejscowościach 

gminy 

Miejscowość 

 

Położenie stref ochrony konserwatorskiej 

 

Boguszyce 

 

A K E 

Chrząszczyce 

 

A K E 

Chrzowice 

 

A - E 

Folwark 

 

A - E 

Górki 

 

A K - 

Jaśkowice 

 

A - - 

Ligota Prószkowska 

 

A K E 

Nowa Kuźnia 

 

A - - 

Prószków A K E 
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Przysiecz 

 

A K - 

Zimnice Małe 

 

A - E 

Zimnice Wielkie 

 

A K E 

Źlinice 

 

A - E 

Złotniki 

 

A - - 

 

Zasady ochrony obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków 

W obrębie obiektów wpisanych do rejestru zabytków dla ochrony ich form architektonicznych 

(wysokości, formy dachu, kompozycji elewacji wraz z detalem architektonicznym i stolarką, 

materiału budowlanego) oraz ich funkcji, zaleca się:  

1) trwałe zachowanie formy architektonicznej i substancji budowlanej obiektu, 

2) utrzymanie otoczenia obiektu zabytkowego zgodnie z historycznym zagospodarowaniem, 

3) uzyskanie zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków dla dokonywania wszelkich 

zmian w obiekcie zabytkowym. 

Zasady ochrony obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków 

W zakresie obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków dla ochrony ich form 

architektonicznych (wysokości, formy dachu, kompozycji elewacji wraz z detalem 

architektonicznym i stolarką, materiału budowlanego) oraz ich funkcji, należy dążyć 

do utrzymania tradycyjnej kompozycji architektonicznej obiektu. Szczegółowe zapisy 

dotyczące zasad ochrony zabytkowej zabudowy ujętej w gminnej ewidencji zabytków należy 

formułować w zapisach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
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Zasady ochrony obiektów i obszarów w systemie stref ochrony stanowisk 

archeologicznych 

Wszystkie stanowiska archeologiczne zostały ukazane na Załączniku nr 2 do uchwały 

jako orientacyjne granice stanowisk archeologicznych.  

Dla stanowisk o własnej formie terenowej (grodziska, kurhany) ustala się:  

1) ścisłą ochronę zabytku archeologicznego oraz obszaru;  

2) prace konserwatorskie ogranicza się do podtrzymania stanu istniejącego;  

3) dopuszcza się lokalizację obiektów informacji wizualnej, służącej udostępnianiu 

informacji o zabytku, w uzgodnieniu ze służbami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Wszelkie działania na terenach, na których zlokalizowane są stanowiska 

archeologiczne, należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów zawartych w przepisach 

odrębnych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Wyznacza się ponadto strefy 

obserwacji archeologiczne j w zasięgu historycznie ukształtowanych układów przestrzennych 

poszczególnych miejscowości obszaru gminy. W ich zasięgu przekształcenia ograniczone 

są uwarunkowaniami obserwacji archeologicznej zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Dla wyznaczonych stref, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy 

ustalić ich ochronę, a zakres ochrony uściślić na etapie sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

5.2. Charakterystyka zasobów i analiza stanu dziedzictwa krajobrazu kulturowego  

Prószkowa 

5.2.1. Zarys historii obszaru gminy 

Najstarsze wzmianki o mieście pochodzą z 1250 r.  i dalsze z 1443 i 1447 r. Pojawia się  

w nich informacja, że istniała w Prószkowie parafia i kościół.  W 1563 r. wybudowano zamek, 

zburzony następnie przez Szwedów w 1644 r. i odbudowany w 1677 roku. Do zamku należała 

fabryka fajansów, która przetrwała do 1850 r. Od XVIII do początku XX wieku w Prószkowie 

produkowano też piwo. W 1809 r. Prószków otrzymał ustrój magistratu z prawem wyboru 

burmistrza i dwóch radnych. Wkrótce potem, tj. w 1863 r. utworzono gminę, w skład której 

weszły kolonie: Grzybowiec, Miasteczko, Nowy Świat, Obora, Stara Kuźnia i Wybłyszczów.  

W roku 1847 powstała tu Królewska Akademia Rolnicza, a w roku 1868 swoją działalność 

rozpoczął Królewski Instytut Pomologiczny, którego inicjator – Gustaw Stoll, jako pierwszy 

dyrektor uczelni, przyczynił się do rozbudowy obiektów dydaktycznych oraz powiększenia 
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powierzchni gospodarstwa, gdzie pojawiły się szkółki i pola uprawne. Od 1871 roku 

powstawały kolejno: internat, mieszkania dla pracowników, przetwórnia owoców, system 

wodociągów nawadniających sad, cieplarnie oraz chłodnie.  

Następnie w 1878 roku założono park w celach dydaktycznych i ochronnych dla słabo 

odpornych odmian drzew owocowych. W 1915 roku nazwę instytutu zmieniono na „Królewska 

Szkoła Sadowniczo-Ogrodowa”. W roku 1924 uczelnię przekształcono na Niższą Roczną 

Szkołę Ogrodniczą, która działała do roku 1944. Podczas plebiscytu w 1921 roku 1587 osób 

głosowało za Niemcami, a 151 za Polską. Po przyłączeniu do Polski w roku 1947 powstało 

Państwowe Koedukacyjne Liceum Ogrodnicze, a jego następcą było Państwowe Technikum 

Ogrodnicze. W roku 1969 wybudowano nowoczesny budynek główny oraz internat i tak 

rozpoczął działalność Zespół Szkół Ogrodniczych im. Józefa Warszewicza. Były PGR, który 

znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie przyłączono do szkoły i powstało Gospodarstwo 

Pomocnicze przy Zespole Szkół Ogrodniczych im. J. Warszewicza w Prószkowie, które 

funkcjonowało do lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Obecnie szkoła nosi nazwę 

Zespołu Szkół im. J. Warszewicza. Budynek szkoły oraz przyległy teren, w tym boiska 

sportowe, zostały wyremontowane i zmodernizowane. Obecnie Przy Zespole Szkół działa 

Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Młodzieży w Piłce Nożnej. Szkoła stanowi jeden z elementów 

zasobów kulturowych o dużym znaczeniu dla miejscowości oraz dla regionu. Po okresie 

świetności Państwowego Technikum Ogrodniczego, które było kontynuacją działalności tego 

ośrodka ogrodnictwa, do dziś pozostały szklarnie i część budynków gospodarczych. Jeszcze w 

latach osiemdziesiątych uprawiano tutaj na szeroką skalę sady owocowe i szkółkarstwo. 

Funkcjonowała przetwórnia warzyw i owoców oraz chlewnia. Całość zabudowań związanych 

z dawnymi i istniejącymi szkołami i gospodarstwami nazywana jest Pomologią. 

Pierwsza manufaktura fajansu w Prószkowie powstała w 1763 roku. W latach koniunktury 

zakład zatrudniał prawie 80 osób. Prosperity wspierał zakaz importu ceramiki, kamionki 

i fajansu cienkościennego, obowiązujący od 1771 roku. Od 1784 roku właścicielem klucza 

prószkowskiego wraz z manufakturą stał się rząd pruski. W 1788 manufakturę wydzierżawiono 

Leopoldowi Prószkowskiemu oraz rozpoczęto zabiegi mające na celu uruchomienie drugiego 

przedsiębiorstwa. Do produkcji fajansu używano gliny z urobisk w Strzeleczkach, Zimnicach 

Wielkich, Chrząszczyc i Prószkowa. Produkcję prowadzono do roku 1853. 
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Dzisiaj gmina Prószków jest gminą miejsko-wiejską, położoną w środkowej części oraz 

w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Opola. Siedzibą gminy jest Prószków, któremu 1 stycznia 

2004r. ponownie nadano prawa miejskie.  

 

Obszar gminy, obok miasta Prószków będącego siedzibą władz gminy tworzy 13 jednostek  

osadniczych:  

1) Boguszyce,  

2) Chrząszczyce,  

3) Chrzowice,  

4) Folwark,  

5) Górki,  

6) Jaśkowice,  

7) Ligota Prószkowska,  

8) Nowa Kuźnia,  

9) Przysiecz,  

10) Zimnice Małe,  

11) Zimnice Wielkie,  

12) Źlinice,  

13) Złotniki.  
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Rys. 1 Obręby ewidencyjne w Gminie Prószków; Źródło: własne 

 

Powierzchnia gminy wynosi 118,4 km2. Gmina Prószków leży w środkowej części 

województwa opolskiego, w powiecie opolskim. Obszar gminy graniczy z:  

1) od północy- miastem Opole, 

2) od południa- z gminami:  

• Biała,  

• Korfantów,  

• Krapkowice,  

• Strzeleczki,  

3) od zachodu- z gminami:  
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• Komprachcice,  

• Tułowice, 

• od wschodu- z gminą Tarnów Opolski.  

 

Rys. 2 Gmina Prószków na tle gmin sąsiednich; Źródło: własne 

 

Podstawowymi wyznacznikami położenia geograficznego jest:  

• sąsiedztwo doliny Odry, zamykającej obszar gminy od strony wschodniej; 

• położenie w ciągu korytarza transportowego o znaczeniu europejskim- autostrady A4, 

stanowiącej polski odcinek drogi międzynarodowej E40; 

• w ciągu drogi krajowej Nr 45, łączącej Opole z granicą państwa; 

• w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 relacji Opole – Lubrza. 
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Obszar gminy Prószków zajmuje 7,5% powierzchni powiatu opolskiego (158 663ha) 

oraz około 1,3% powierzchni Województwa Opolskiego (941 187ha). W gminie Prószków 

mieszka około 9500 osób. Znaczące obiekty zabytkowe, tereny rekreacyjne i rezerwaty 

to potencjał do zagospodarowania na potrzeby turystyki zwiększający atrakcyjność gminy. 

5.2.2. Krajobraz kulturowy gminy 

Obszar opracowania zaliczany jest do grupy antropogenicznych krajobrazów kulturowych,  

na który składają się w całości tereny użytkowane i ukształtowane przez człowieka, a ich 

równowaga wewnętrzna jest podtrzymywana przez celowe zabiegi. Szczególnie krajobraz 

rolniczy charakteryzuje się obecnością fauny i flory w znacznym stopniu zorganizowanej  

i kontrolowanej przez człowieka. Tereny lasów o charakterze gospodarczym również 

nie posiadają charakteru naturalnego, z wyłączeniem nielicznych powierzchni, gdzie z różnych 

przyczyn zaniechano ingerencji w ekosystem. Odrębnym elementem krajobrazu kulturowego 

pozostają obszary zabudowy kształtowanej od okresu średniowiecza.  

Do podstawowych składowych elementów krajobrazu kulturowego w tych obszarach należą:  

• miasto Prószków z zachowanym układem urbanistycznym rynku i przyległych terenów,  

występujących w powiązaniu z założeniem przestrzennym zamku prószkowskiego 

i towarzyszącego mu parku; 

• tereny historycznie ukształtowanych układów ruralistycznych; 

• architektura sakralna; 

• architektura świecka; 

• założenie dworsko-parkowe w wybijającym się przykładem arboretum w Pomologii; 

• cmentarze i parki. 

Ukształtowana historycznie sieć drożna obszaru gminy wraz z podziałami katastralnymi 

terenów przyległych stanowi również element krajobrazu kulturowego, podlegający ciągłym 

zmianom, będącym skutkiem gospodarki człowieka. W układzie przestrzennym obszaru daje 

się odczytać zarówno granice niw siedliskowych poszczególnych wsi o metryce 

średniowiecznej, nawiązujące swoim rozmieszczeniem do naturalnych elementów rzeźby 

terenu, jak i pierwotny układ dróg i ulic wiejskich z zachowanym przekrojami pasa drogowego, 

a także we fragmentach z zachowaną nawierzchnią. Na tle tych historycznych uwarunkowań 

odcinają się ingerencje w pierwotną strukturę własności, będące następstwem wydzielenia 



Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Prószków na lata 2021-2024 

 

40 
 

działek pod nowe budowle drogowe, tereny eksploatacji powierzchniowej margli wapiennych, 

obiekty taśmociągu urobku kopalni, wreszcie podziały terenów rolniczych na cele 

mieszkaniowe w ostatnich latach. 

• Zarys historii rozwoju osadnictwa w obszarach wiejskich gminy Prószków 

Boguszyce 

Boguszyce pojawiają się w dokumentach księcia Władysława Opolskiego jako „Bogusici” 

już w roku 1260 rok. Nie ma jednak pewności, czy istotnie chodzi o wieś w powiecie opolskim.  

Kolejne wzmiankowanie Boguszyc (jako Bogussicz) pochodzi z roku 1295 i zawiera się  

w dokumencie biskupa wrocławskiego Jana, dotyczącym fundacji kościoła Św. Krzyża 

w Opolu. Na wschód od Boguszyc rozciągają się nadodrzańskie łąki z oczkami starorzeczy. 
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Fot. 1 Kaplica – dzwonnica w miejscowości Boguszyce. Źródło: własne 

Chrząszczyce 

Pierwsza wzmianka na temat Chrząszczyc pochodzi z roku 1260 jako Cremchici (Chrzemchici) 

kiedy książę opolski Władysław odstąpił tamtejszemu kościołowi dochody z tej wsi. Od 1644 

r. wieś należy do właścicieli w Prószkowie. W 1814r. Chrząszczyce zniszczył pożar. Spłonął 

wtedy także kościół, którego odbudowa trwała do 1921 roku. Z dawnych czasów zachowała się 

w obecnym kościele parafialnym chrzcielnica z misą z X-XI w - jeden z najcenniejszych 

zabytków sakralnych na Opolszczyźnie. W Chrząszczycach przetrwały także przydrożne 

kapliczki i krzyże datowane są na koniec XIX wieku. 

 

Fot. 2 Kościół pw. Matki Boskiej Szkaplerznej i św. Stanisława Biskupa w Chrząszczycach. 

Źródło: własne 

Chrzowice 

Chrzowice po raz pierwszy w dokumentach pojawiają się w roku 1260 jako „Clchowici”. 

Rok 1531 to kolejna data, gdy wieś pojawia się w zapisach - nazywa się już wówczas 

Krztzowitze. W 1830 roku w Chrzowicach był młyn wodny, karczma i kowal.  
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Fot. 3 Budynek mieszkalny w Chrzowicach. Źródło: własne 

Folwark 

Pierwsze doniesienia o istnieniu miejscowości można datować na rok 1295. Wzmianka taka 

była przy zestawieniu  dochodów parafialnych Chrząszczyc, gdzie m. in. wymieniono wioskę 

"Vorwerk des Gesco" i być może ta nazwa dotyczy obecnej wsi Folwark. Powierzchnia wsi 

wynosiła 258,7 ha.  

Górki 

Pierwsza wzmianka pochodzi z 1306 roku, kiedy to książę Bolesław zamienił 3 łany 

frankońskie z miasta Opola na 8 łanów w Górkach. Od tej pory następuje rozwój wsi. W 1864 

roku we wsi był kowal, 3 krawców i 1 szewc. Na miejscu była także katolicka szkoła, do której 

uczęszczało 134 uczniów z Górek, Winowa i Folwarku. 
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Fot. 4 Budynek mieszkalny w Górkach. Źródło: własne 

Jaśkowice  

Nazwa wsi od popularnego imienia Jaśko pojawiła się po raz pierwszy w 1723 roku, jako nazwa 

folwarku hrabiego prószkowskiego. W 1793 roku założono kolonię Jaśkowice, przewidzianą 

jako osiedle robotników leśnych dostarczających drzewo dla prószkowskiej fabryki fajansu. 

Kolonię tę zlikwidowano w 1799 roku i odbudowano jako folwark. Wieś i folwark posiadały 

smolarnię, kuźnię i kopalnię torfu. W 1936 roku przemianowano Jaśkowice na Johansdorf - 

tworzyły samodzielną gromadę wiejską. W 1945 roku wróciły do swej dawnej nazwy i zostały 

przyłączone do gminy Prószków. Zajmują obecnie powierzchnię 277,5 ha.  
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Fot. 5 Kapliczka – dzwonnica w Jaśkowicach. Źródło: własne 

Ligota Prószkowska  

Nazwa pochodzi od słowa Igota - ulga. Najstarsza historyczna wiadomość pochodzi z 1305 

roku i zamieszczona jest w księdze uposażeń biskupa wrocławskiego jako "Elgotha". W 1447 

roku nazwę wsi zapisano jako "Elgotha Pasconi", a od 1644 roku "Elgoth" należy 

do posiadłości prószkowskich. We wsi był młyn, wiatraki, karczma i szkoła. Do Ligoty 

Prószkowskiej należą dwa przysiółki: 1. Smolnik - wymieniony w 1672 r. jako smolarnia, 

2. Dzików - znany od 1794 r.  
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Fot. 6 Kościół pw. św. Mikołaja w Ligocie Prószkowskiej. Źródło: własne 

Nowa Kuźnia 

Nazwa pochodzi od huty żelaza zwanej kuźnią lub kuźnicą, których kilka znajdowało się  

w okolicy. Po raz pierwszy pojawiła się na mapie Ort Neuhammer w 1736 r. We wsi był młyn, 

karczma i kowal. Piękny 20 ha staw na terenie wsi jest obecnie rezerwatem przyrody.  
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Fot. 7 Kaplica – dzwonnica św. Anny Samotrzeciej w Nowej Kuźni. Źródło: własne 

Przysiecz 

Najstarsza wiadomość o miejscowości pochodzi z 1305 r. Wywodzi się od słowa przesieka - 

przejście wyrąbane w lesie, który tu zawsze rósł. Wzmianka ta jest zamieszczona w księdze 

uposażeń biskupa wrocławskiego w związku z opłatą dziesięciny na rzecz kościoła.  
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Fot. 8 Kościół Matki Bożej Bolesnej w Przysieczy. Źródło: własne 

Zimnice Małe 

O istnieniu "Symanowicz" pojawiła się wiadomość w dokumentach biskupa wrocławskiego 

Jana z 1295r., a później dalsza wiadomość zamieszczona jest w 1447 r. jako "villa Senicz sedes 

Falkenbergensis", ale do końca nie wyjaśniono czy dotyczy to Zimnic Małych czy Wielkich.  

Dopiero pewna wiadomość ukazuje się w 1531 r. i znajduje się w rejestrze wsi płacących 

dziesięcinę na rzecz kolegiaty w Opolu. Wieś posiadała 2 folwarki, wiatrak i 2 kowali.  
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Fot. 9 Kapliczka św. Izydora w Zimnicach Małych. Źródło: własne 

Zimnice Wielkie 

Pierwsza wzmianka historyczna o istnieniu Zimnic Wielkich pochodzi z dokumentu biskupa 

wrocławskiego Jana z 1295r., następna z 1447  i 1531 r. Istnieje tu zabytkowy kościół barokowy 

z XVI w. przebudowany w 1934 r., młyn i folwark.  
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Fot. 10 Kaplica cmentarna św. Anny w Zimnicach Wielkich. Źródło: własne 

Złotniki 

Nazwa wywodzi się od osadników zajmujących się wydobywaniem rud. Pojawiła się pierwszy 

raz w księgach księcia Władysława Opolskiego z 1260 r. W 1295 r. nazwa "Zlothnik" jest 

wymieniona w dokumencie biskupa wrocławskiego Jana. Dnia 21 marca 1814 r. wybuchł w 

Złotnikach groźny pożar, który strawił całą wieś, mimo to odbudowano ją już w 1845 r. 
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Fot. 11 Zespół Szkolno – Przedszkolny z Złotnikach. Źródło: własne 

Źlinice 

Nazwa topograficzna pierwotnie brzmiała Zieleniec, zniekształcona wskutek późniejszych  

transkrypcji. Pierwsza wzmianka datuje się na rok 1260 w dokumentach księcia Władysława  

Opolskiego. Wieś miała młyn, karczmę i owczarnię. 
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Fot. 12 Budynek mieszkalny w Źlinicach. Źródło: własne 

• Zabytki nieruchome, w tym zabytki objęte prawnymi formami ochrony 

Śląsk Opolski pod względem administracyjno- terytorialnym należy do najstarszych i najtrwalszych 

struktur przestrzennych Polski. Region ten można zaliczyć do najzasobniejszych w obiekty 

dziedzictwa kulturowego w Polsce. Wojewoda Opolski opracował dokument „Ochrona 

i Konserwacja Zabytkowego Krajobrazu Kulturowego Województwa Opolskiego”, 

wyszczególniający obszary o predyspozycjach rezerwatu kulturowego o znaczeniu krajowym. 

Na terenie gminy znajdują się ruchomości oraz nieruchomości objęte ochroną prawną 

na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Najcenniejsze 

nieruchomości posiadają wpis do rejestru zabytków prowadzony przez Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Opolu.  

W Prószkowie i miejscowościach gminy znajduje się szereg obiektów zabytkowych, objętych 

ochroną w ramach Gminnej Ewidencji Zabytów. Ich zestawienie prezentuje poniższa tabela. 



Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Prószków na lata 2021-2024 

 

52 
 

Tabela 3. Wykaz zabytkowych obiektów nieruchomych o najwyższym znaczeniu dla 

Gminy wpisanych do rejestru zabytków z obszaru miasta i gminy Prószków 

Lp. Gmina Miejscowość Obiekt Datowanie Nr rejestru 

zabytków 

l. 

 

Prószków 

 

Boguszyce 

 

Ruina wapiennika 

 

XIX  

 

1786/66 z 

14.10.1966 

 

2. 

 

Prószków 

 

Chrząszczyce 

 

 

Kościół parafialny p.w. 

Matki Boskiej Szkaplerznej 

wraz z otoczeniem w 

granicach muru z 

cmentarzem przykościelnym 

i zielenią, mur ogrodzeniowy 

z bramkami północną i 

południową 

 

 

 

60/2008 z 

11.03.2008 

 

3. 

 

Prószków 

 

Chrząszczyce 

 

Dawne prezbiterium, obecnie 

kaplica przy kościele 

 

XIV 

 

1127/66 z 

9.02.1966 

 

4. 

 

Prószków 

 

Ligota 

Proszkowska 

 

Kościół parafialny p.w. Św. 

Mikołaja 

 

l pół. XVIII 

 

1129/66 z 

9.02.1966 

 

5. 

 

Prószków 

 

Prószków 

 

Kościół parafialny p.w. Św. 

Jerzego 

 

1687, XIX 

 

113/54 z 

12.07.1954 
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6. 

 

Prószków 

 

Prószków 

 

Plebania 

 

XVII/ XVIII 

 

1806/66 z 

15.10.1966 

 

7. 

 

Prószków 

 

Prószków 

 

Zamek, ob. DPS 

 

XVI/XVII, 

XVIII/XIX 

 

114/54 z 

12.07.1954 

 

8. 

 

Prószków 

 

Prószków 

 

Park 

 

k. XIX 

 

82/83 z 

15.09.1983 

 

9. 

 

Prószków 

 

Prószków 

 

Dom, ul. Korfantego l 

 

XVIII 

 

1807/66 z 

15.10.1966 

 

10. 

 

Prószków 

 

Prószków 

 

Dom, pl. gen. Zawadzkiego 

36* 

 

l pół. XVIII, 

XIX 

 

1968/72 z 

17.11.1972 

 

11. 

 

Prószków 

 

Prószków -

Pomologia 

 

Budynek, dawny zajazd, ul. 

Opolska 9 

 

pocz. XX 

 

2097/84 z 

28.09.1984 

 

12. 

 

Prószków 

 

Prószków -

Pomologia 

 

Park - arboretum 

 

XIX  

 

81/83 z 

15.09.1983 

 

13. 

 

Prószków 

 

Zimnice Małe 

 

Spichlerz (wybudowany jako 

zamek) 

 

XVI, XIX 

 

2009/74 z 

29.04.1974 

 



Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Prószków na lata 2021-2024 

 

54 
 

14. 

 

Prószków 

 

Zimnice Wielkie 

 

Kościół parafialny p.w. Św. 

Jana Chrzciciela 

 

XVI, XVIII 

 

146/55 z 

19.01.1955 

 

15. Prószków Boguszyce Kościół parafialny p.w. Św. 

Trójcy  

1867-1872 209/2013 

z 29.10.2013 

Źródło: Opolski Urząd Konserwatora Zabytków 

 

Tabela 4. Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji i rejestrze 

zabytków WKZ w Opolu ( razem ) zlokalizowanych na terenie gminy Prószków. 

 

Lp. Miejscowość Obiekt Lokalizacja 

1. Boguszyce Kościół parafialny p.w. Św. 

Trójcy 

ul. Opolska 

2. Boguszyce Kapliczka - dzwonnica ul. 1-go Maja, przy domu nr 12 

3. Boguszyce Kapliczka - dzwonnica ul. Jeziorowa 

4. Boguszyce Dawna szkoła polska ul. 1- go Maja przy domu nr 14 

5. Boguszyce Dom mieszkalny ul. 1-go Maja 6 

6. Boguszyce Dom mieszkalny ul. 1-go Maja 8 

7. Boguszyce Spichlerz ul. 1-go Maja 23 

8. Boguszyce Dom mieszkalny ul. 1-go Maja 34 

9. Boguszyce Dom mieszkalny ul. 1-go Maja 34a 

10. Boguszyce Spichlerz ul. 1-go Maja 38 

11. Boguszyce Dom mieszkalny ul. 1-go Maja 46 

12. Boguszyce Ruina wapiennika  ul. 1-go Maja (w polu boczna 

droga) 

13. Boguszyce Dom mieszkalny ul. 1 Maja 35 

14. Chrząszczyce Kościół parafialny p.w. MB 

Szkaplerznej 

ul. Opolska 32 

15. Chrząszczyce Mur przykościelny ul. Opolska 
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16. Chrząszczyce Dom mieszkalny ul. Opolska 7 

17. Chrząszczyce Dom mieszkalny ul. Opolska 17 

18. Chrząszczyce Dom mieszkalny ul. Opolska 31 

19. Chrząszczyce Budynek gospodarczy ul. Opolska 34 

20. Chrząszczyce Dom mieszkalny ul. Opolska 51 

21 Chrząszczyce Dom mieszkalny ul. Opolska 12 

22. Chrząszczyce Brama/ mur ul. Opolska 32 

23. Chrząszczyce Dom mieszkalny ul. Opolska 54 

24. Chrzowice Kapliczka- dzwonnica przy posesji ul. Wiejska 14 

25. Chrzowice Dom mieszkalny ul. Opolska 2 

26. Chrzowice Budynek gospodarczy ul. Wiejska 4 

27. Chrzowice Dom mieszkalny ul. Wiejska 10 

28. Górki Kapliczka - dzwonnica ul. Szeroka 39a 

29. Górki Kapliczka na skrzyżowaniu ul. Szeroka /Opolska 

30. Górki Szkoła podstawowa (dawna 

Szkoła Polska) 

ul. Szkolna 

31. Górki Dom mieszkalny ul. Szeroka 6 

32. Górki Dom mieszkalny ul. Szeroka 6a (przy przystanku 

PKS) 

33. Górki Dom mieszkalny ul. Szeroka 11 

34. Górki Dom mieszkalny ul. Szeroka 32 

35. Jaśkowice Kapliczka - dzwonnica ul. Opolska 22 

36. Jaśkowice Dom mieszkalny ul. Opolska 27 

37. Jaśkowice Dom mieszkalny ul. Opolska 37 

38. Ligota 

Prószkowska 

Kościół parafialny p.w. Św. 

Mikołaja 

ul. Szkolna 

39. Ligota 

Prószkowska 

Leśniczówka ul. Leśna 15 

40. Ligota 

Prószkowska 

Dom mieszkalny ul. Szkolna 23 

41. Ligota 

Prószkowska 

Szkoła ul. Szkolna 25 
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42. Nowa Kuźnia Kapliczka sakralna ul. Szkolna, przy nr 3 

43. Nowa Kuźnia Budynek gospodarczy ul. Szkolna 17 

44. Nowa Kuźnia Dom mieszkalny ul. Szkolna 21 

45. Prószków Kościół parafialny p. w. Św. 

Jerzego 

ul. Gen. Zawadzkiego** 

46. Prószków Plebania ul. Gen. Zawadzkiego** 

47. Prószków Kościół ewangelicki ul. Daszyńskiego 4 

48. Prószków Dawna plebania - Ośrodek 

Zdrowia 

ul. Daszyńskiego 2 

49. Prószków Zamek ul. Zamkowa 8 

50. Prószków Pozostałości fortyfikacji 

zamkowych 

ul. Młyńska 

51. Prószków Park przed zamkiem ul. Zamkowa 8 

52. Prószków Park krajobrazowy - zamkowy ul. Zamkowa 8 

53. Prószków Spichlerz folwarczny ul. Daszyńskiego naprzeciw nr 

10 

54. Prószków Dom mieszkalny ul. Korfantego 1 

55. Prószków Dom mieszkalny ul. Opolska 1 

56. Prószków Dom mieszkalny ul. Opolska 2 

57. Prószków Dom mieszkalny ul. Opolska 4 

58. Prószków Gospoda, ob. magazyn ul. Opolska 6 

59. Prószków Budynek Nadleśnictwa ul. Opolska 11 

60. Prószków Dom mieszkalny Plac Zawadzkiego 1** 

61. Prószków Dom mieszkalny Plac Zawadzkiego 13** 

62. Prószków Dom mieszkalny Plac Zawadzkiego 15** 

63. Prószków Dom i poczta Plac Zawadzkiego 16 i 16a** 

64. Prószków Dom mieszkalny Plac Zawadzkiego 26** 

65. Prószków Dom mieszkalny Plac Zawadzkiego 27** 

66. Prószków Dom mieszkalny Plac Zawadzkiego 28** 

67. Prószków Dom mieszkalny Plac Zawadzkiego 29** 

68. Prószków Dom mieszkalny Plac Zawadzkiego 35** 

69. Prószków Dom mieszkalny Plac Zawadzkiego 36** 
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70. Prószków Dom mieszkalny obecna ul. Stara Kuźnia 6 

71. Prószków Dawny browar ul. Zamkowa 2 

72. Prószków Dom mieszkalny ul. Zamkowa 4 

73. Prószków - 

Pomologia 

Budynek Technikum 

Ogrodniczego 

ul. Pomologia 1 

74. Prószków - 

Pomologia 

Internat Technikum 

Ogrodniczego 

ul. Pomologia 2 

75. Prószków - 

Pomologia 

Budynek Technikum 

Ogrodniczego 

ul. Pomologia 3 

76. Prószków - 

Pomologia 

Park ul. Pomologia 

77. Prószków - 

Pomologia 

Dwie bramki w zespole 

Technikum Ogrodniczego 

ul. Pomologia 2 

78. Prószków - 

Pomologia 

Zajazd ul. Pomologia 9 

79. Prószków Budynek mieszkalno- 

gospodarczy 

ul. Korfantego 2 

80. Prószków Dom mieszkalny ul. Opolska 26 

81. Prószków- 

Pomologia 

Budynek mieszkalny ul. Pomologia 6 

82. Prószków- 

Pomologia 

Budynek- stróżówka ul. Pomologia 6 

83. Prószków- 

Pomologia 

Budynek mieszkalno- 

gospodarczy 

ul. Pomologia 6 

84. Przysiecz Kościół filialny p.w. MB 

Bolesnej 

ul. Leśna 

85. Przysiecz Kapliczka - dzwonnica ul. Strażacka przy posesji nr 10 

86. Przysiecz Karczma ul. Opolska 20 

87. Zimnice Małe Kaplica W polu, droga na Prószków 

88. Zimnice Małe Zamek, ob. spichlerz ul. Wiejska, naprzeciw 

wiejskiej 2 
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89. Zimnice Małe Oficyna zamkowa ul. Wiejska, naprzeciw 

wiejskiej 2 

90. Zimnice Małe Przedszkole ul. Szkolna 13 

91. Zimnice Małe Dom mieszkalny ul. Wiejska 2 

92. Zimnice Wielkie Kościół parafialny p.w.  Św. 

Jana Chrzciciela 

ul. Opolska 

93. Zimnice Wielkie Kaplica cmentarna, sakralna ul. Opolska, naprzeciw nr 91 

94. Zimnice Wielkie Bramka ul. Opolska przy Kościele 

95. Złotniki Kapliczka - dzwonnica ul. Opolska przy domu nr 39 

96. Złotniki Dom mieszkalny ul. Opolska 39 

97. Złotniki Dom mieszkalny ul. Opolska 54 

98. Złotniki Budynek gospodarczy ul. Opolska 54 

99. Złotniki Dom mieszkalny ul. Opolska 16a 

100. Złotniki Budynek gospodarczy ul. Opolska 52 

101. Złotniki Dom mieszkalny ul. Opolska 31 

102. Złotniki Dom mieszkalny i brama ul. Opolska 45 

103. Złotniki Dom mieszkalny ul. Opolska 33 

104. Złotniki Szkoła- przedszkole ul. Opolska 40 

105. Złotniki Krzyż ul. Zimnicka 

106. Źlinice Kaplica - dzwonnica sakralna ul. Jędrzejczyka 14 przy posesji 

107. Źlinice Dom + zagroda ul. Jędrzejczyka 48a 

108. Źlinice Dom mieszkalny ul. Jędrzejczyka 29 

109. Źlinice Dom mieszkalny ul. Jędrzejczyka 37 

110. Źlinice Dom mieszkalny ul. Jędrzejczyka 13 

** Zgodnie z uchwałą Nr XXX/252/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 września 

2017 r. zmieniona została nazwa ulicy „gen. Zawadzkiego” na „Rynek” 

Źródło: Opolski Urząd Konserwatora Zabytków  
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Tabela 5. Cmentarze na terenie gminy Prószków 

Lp. 

 

Lokalizacja 

 

1. 

 

Górki 

 

2. 

 

Prószków 

 

3. Przysiecz 

4. 

 

Zimnice Wielkie 

 

5. 

 

Źlinice 

 

6. 

 

Ligota Prószkowska 

 

7. 

 

Chrząszczyce 

 

8. 

 

Boguszyce 

 

 

• Zabytki ruchome, w tym zabytki objęte prawnymi formami ochrony 

Tabela 6. Wykaz obiektów ruchomych z terenu Gminy Prószków wpisanych 

do rejestru zabytków 

Lp. Gmina Miejscowość Obiekt Nr rejestru zabytków 
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1.  Prószków 

 

Chrząszczyce 

 

Wyposażenie 

kościoła 

parafialnego p.w. 

MB Szkaplerznej 

 

Ks.B.t.II-482/70 z 

16.03.1970 r. 

 

2.  Prószków 

 

Górki 

 

Wyposażenie 

kapliczki -

dzwonnicy ul. 

Szeroka 

 

Ks.B.t.V-897/92 z 18. 

l1. 1992 r. 

 

3.  Prószków 

 

Ligota 

Prószkowska 

 

Wyposażenie 

kościoła 

parafialnego p.w. 

Św. Mikołaja 

 

Ks.B.t.III-614/1-11/73 

z06.01.1973 r. 

 

4.  Prószków 

 

 Prószków 

 

Wyposażenie 

kościoła 

parafialnego p.w. 

Św. Jerzego 

 

Ks.B.t.III-558/1-12/72 

z 15.02.1972 r. 

Ks.B.t.III-199/10 z 

17.08.2010 r. 

 

5.  Prószków 

 

 Prószków 

 

Wyposażenie i 

wystrój zamku 

 

Ks.B.t.III-551/1-14/72 

z 17.02.1972 r. 

 

6.  Prószków 

 

 Prószków 

 

Rzeźba Pomony, 

przy zamku 

 

Ks.B.t.V-717/80 z 

14.05.1980 r. 
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7.  Prószków 

 

 Prószków 

 

Rzeźba Św. Jana 

Nepomucena, w 

kapliczce, przy 

drodze  

 

 

Ks.B.t.V-822/90 z 

28.05.1990 r. 

 

8.  Prószków 

 

Przysiecz 

 

Organy z 

kościoła 

filialnego p.w. 

MB Bolesnej 

 

Ks.B.t.III-198/10 z 

16.08.2010r. 

 

9.  Prószków 

 

Zimnice 

Wielkie 

 

Wyposażenie 

kościoła 

parafialnego p.w. 

Św. Jana 

Chrzciciela 

 

Ks.B.t.VI-908/l-25/93 

z 13.05.1993 r. 

 

Źródło: Opolski Urząd Konserwatora Zabytków  

• 5.2.5. Zabytki archeologiczne, w tym zabytki objęte prawnymi formami ochrony 

Obszar gminy posiada umiarkowane pod względem zasobności, udokumentowane zasoby 

archeologiczne.  

Tabela 7. Stanowiska archeologiczne z terenu Gminy Prószków wpisane do rejestru 

 zabytków 

Lp. 

 

Gmina 

 

Miejscowość 

 

Nr na 

obszarze 

AZP 

 

Typ 

stanowiska 

 

Chronologia 

 

Nr rejestru 

zabytków 
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1.  Prószków 

 

Boguszyce 

 

5 

 

osada 

 

kultura łużycka, 

kultura 

przeworska 

(okres 

wpływów 

rzymskich) 

 

A - 790/88 

 

2.  Prószków 

 

Chrząszczyce 

 

2 

 

grodzisko 

 

średniowiecze 

 

A - 371/73 

 

3.  Prószków 

 

Chrzowice 

 

2 

 

osada 

 

kultura łużycka 

(halsztat) 

średniowiecze 

(XIV-XV w.) 

 

A-926/91 

 

4.  Prószków 

 

Chrzowice 

 

5 

 

osada 

 

kultura łużycka 

 

A - 379/73 

 

5.  Prószków 

 

Nowa Kuźnia 

 

4 

 

osada hutnicza 

 

kultura 

przeworska 

(faza B2/Cl -

C2) 

 

A - 984/94 

 

6.  Prószków 

 

Ziemnice 

Małe 

 

4 

 

osada 

 

średniowiecze 

 

A - 580/80 

 

7.  Prószków 

 

Ziemnice 

Wielkie 

 

13 

 

osada 

 

epoka 

kamienia, okres 

wpływów 

A-702/86 
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rzymskich, 

średniowiecze 

 

8.  Prószków 

 

Ziemnice 

Wielkie 

 

3 

 

stanowisko 

nieokreślone 

 

epoka brązu, 

okres 

halsztacki, 

średniowiecze 

 

A - 538/80 

 

9.  Prószków 

 

Źlinice 

 

1 

 

grodzisko 

 

wczesne 

średniowiecze 

(X-XI w.) 

 

A-140/68 

 

10.  Prószków 

 

Źlinice 

 

7 

 

osada 

 

kultura 

przeworska 

(późny okres 

wpływów 

rzymskich), 

wczesne 

średniowiecze 

(X - XI w.), 

późne 

średniowiecze 

 

A -780/87 

 

Źródło: Opolski Urząd Konserwatora Zabytków  

 

Zestawienie pozostałych stanowisk archeologicznych obszaru Gminy Prószków 

1.Boguszyce, stan 1 (AZP:91-37/1)  

2.Boguszyce, stan 2 (AZP:91-37/2)  

3.Boguszyce, stan 3 (AZP:91-37/3)*  
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4.Boguszyce, stan 4 (AZP:91-37/4)*  

5.Boguszyce, stan 6 (AZP:91-37/6)  

6.Chrząszczyce, stan 1 (AZP:91-36/13)*  

7.Chrząszczyce, stan 3 (AZP:90-36/3)  

8.Chrząszczyce, stan 4 (AZP:90-36/4)  

9.Chrząszczyce, stan 5 (AZP:90-36/5)  

10.Chrząszczyce, stan 6 (AZP:91-36/7)  

11.Chrząszczyce, stan 7 (AZP:91-36/14)*  

12.Chrząszczyce, stan 8 (AZP:91-36/15)*  

13.Chrząszczyce, stan 9 (AZP:91-36/16)*  

14.Chrząszczyce, stan 10 (AZP:91-36/17)*  

15.Chrząszczyce, stan 11 (AZP:91-36/18)* 

16.Chrząszczyce, stan 12 (AZP:91-36/19)*  

17.Chrząszczyce, stan 13 (AZP:91-36/76)  

18.Chrząszczyce, stan 14 (AZP:90-37/75)  

19.Chrząszczyce, stan 15 (AZP:90-37/77)  

20.Chrząszczyce, stan 16 (AZP:90-37/78)  

21.Chrzowice, stan 1 (AZP:91-37/48)* 

22.Chrzowice, stan 3 (AZP:91-37/9)*  

23.Chrzowice, stan 4 (AZP:90-37/85)  

24.Chrzowice, stan 6 (AZP:91-37/83)  

25.Chrzowice, stan 7 (AZP:90-37/82)  

26.Górki, stan 1 (AZP:90-36/14)  

27.Górki, stan 2 (AZP:90-37/73)*  

28.Górki, stan 3 (AZP:90-37/74)*  

29.Górki, stan 4 (AZP:90-37/72)  

30.Górki, stan 5 (AZP:90-37/64) 
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31.Górki, stan 6 (AZP:90-37/65)  

32.Jaśkowice, stan 1 (AZP:91-36/31)* 

33.Jaśkowice, stan 2 (AZP:91-36/30)  

34.Ligota Prószkowska, stan 1 (AZP:92-36/1)*  

35.Ligota Prószkowska, stan 2 (AZP:92-36/2)  

36.Ligota Prószkowska, stan 3 (AZP:92-36/3)  

37.Ligota Prószkowska, stan 4 (AZP:92-36/4)  

38.Ligota Prószkowska, stan 5 (AZP:92-36/5)  

39.Ligota Prószkowska, stan 6 (AZP:92-36/6)*  

40.Ligota Prószkowska, stan 7 (AZP:92-36/7)*  

41.Ligota Prószkowska, stan 8 (AZP:92-36/8)*  

42.Ligota Prószkowska, stan 9 (AZP:92-36/9)\*  

43.Ligota Prószkowska Droździce, stan 10 (AZP:92-36/10)  

44.Ligota Prószkowska, stan 11 (AZP:92-36/11)*  

45.Ligota Prószkowska Droździce, stan 12 (AZP:92-36/12)  

46.Ligota Prószkowska Droździce, stan 13 (AZP:92-36/13)*  

47.Ligota Prószkowska, stan 14 (AZP:92-36/14)*  

48.Ligota Prószkowska, stan 15 (AZP:92-36/15)  

49.Ligota Prószkowska, stan 16 (AZP:92-36/16)  

50.Ligota Prószkowska, stan 17 (AZP:92-36/17)  

51.Ligota Prószkowska, stan 18 (AZP:92-36/18)  

52.Ligota Prószkowska, stan 19 (AZP:92-36/19)  

53.Ligota Prószkowska, stan 20 (AZP:92-36/20)  

54.Przysiecz, stan 5 (AZP:92-36/25)  

55.Przysiecz, stan 6 (AZP:92-36/26)*  

56.Przysiecz, stan 7 (AZP:92-36/27)*  

57.Przysiecz Leśniki, stan 8 (AZP:92-36/28)*  
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58.Przysiecz, stan 9 (AZP:92-36/29)*  

59.Przysiecz Leśniki, stan 10 (AZP:92-36/30)  

60.Przysiecz, stan 11 (AZP:92-36/31)*  

61.Przysiecz, stan 12 (AZP:92-36/32)*  

62.Przysiecz, stan 13 (AZP:92-36/33)*  

63.Przysiecz, stan 14 (AZP:92-36/34)*  

64.Przysiecz Polko, stan 15 (AZP:92-36/35)*  

65.Przysiecz Polko, stan 16 (AZP:92-36/36)*  

66.Przysiecz, stan 17 (AZP:92-36/37)*  

67.Przysiecz, stan 18 (AZP:92-36/38)  

68.Przysiecz, stan 19 (AZP:92-36/39) 

69.Prószków Wybłyszczów, stan 1 (AZP:92-36/40)* 

70.Prószków, stan 2 (AZP:91-36/37) 

71.Prószków, stan 3 (AZP:91-36/39)* 

72.Prószków, stan 4 (AZP:91-36/40)* 

73.Prószków, stan 5 (AZP:91-36/41)* 

74.Prószków, stan 6 (AZP:91-36/42)* 

75.Prószków, stan 7 (AZP:91-36/43)* 

76.Prószków, stan 8 (AZP:91-36/32) 

77.Prószków, stan 9 (AZP:91-36/45)* 

78.Prószków-Pomologia, stan 10 (AZP:91-36/38)* 

79.Prószków, stan 11 (AZP:91-36/44)* 

80.Prószków, stan 12 (AZP:91-36/46)*  

81.Prószków, stan 13 (AZP:91-36/47)*  

82.Prószków, stan 14 (AZP:91-36/48)* 

83.Prószków, stan 15 (AZP:91-36/49)*  

84.Prószków, stan 16 (AZP:91-36/50)  
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85.Prószków, stan 17 (AZP:91-36/51)*  

86.Prószków, stan 18 (AZP:91-36/38)  

87.Prószków, stan 19 (AZP:91-36/34) 

88.Prószków, stan 20 (AZP:91-36/35)  

89.Prószków, stan 21 (AZP:91-36/36)  

90.Nowa Kuźnia, stan 1 (AZP:91-36/9)*  

91.Nowa Kuźnia, stan 2 (AZP:91-36/10)*  

92.Nowa Kuźnia, stan 3 (AZP:91-36/11)*  

93.Złotniki, stan 1 (AZP:91-36/20)  

94.Złotniki, stan 2 (AZP:91-36/21)*  

95.Złotniki, stan 3 (AZP:91-36/29)  

96.Złotniki, stan 4 (AZP:91-36/23)*  

97.Złotniki, stan 5 (AZP:91-36/24)*  

98.Złotniki, stan 6 (AZP:91-36/25)* 

99.Złotniki, stan 7 (AZP:91-36/26)*  

100.Złotniki, stan 8 (AZP:91-36/27)*  

101.Złotniki, stan 9 (AZP:91-36/28)*  

102.Złotniki, stan 10 (AZP:91-36/22)*  

103.Złotniki, stan 11 (AZP:91-36/12)  

104.Zimnice Małe, stan 1 (AZP:91-37/38)  

105.Zimnice Małe, stan 2 (AZP:91-37/39)  

106.Zimnice Małe, stan 3 (AZP:91-37/40)  

107.Zimnice Małe, stan 5 (AZP:91-37/42)  

108.Zimnice Małe, stan 6 (AZP:91-37/43)*  

109.Zimnice Małe, stan 7 (AZP:91-37/44)*  

110.Zimnice Małe, stan 8 (AZP:91-37/45)  

111.Zimnice Małe, stan 9 (AZP:91-37/46)  
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112.Zimnice Małe, stan 10 (AZP:91-37/49)  

113.Zimnice Wielkie, stan 1 (AZP:92-37/53)  

114.Zimnice Wielkie, stan 2 (AZP:92-37/54)  

115.Zimnice Wielkie, stan 4 (AZP:92-37/56)  

116.Zimnice Wielkie, stan 5 (AZP:92-37/57)*  

117.Zimnice Wielkie, stan 6 (AZP:92-37/58)*  

118.Zimnice Wielkie, stan 7 (AZP:92-37/59)*  

119.Zimnice Wielkie, stan 8 (AZP:92-37/60)*  

120.Zimnice Wielkie, stan 9 (AZP:92-37/61)*  

121.Zimnice Wielkie, stan 10 (AZP:92-37/62)  

122.Zimnice Wielkie, stan 11 (AZP:92-37/63)*  

123.Zimnice Wielkie, stan 12 (AZP:92-37/64)  

124.Zimnice Wielkie, stan 14 (AZP:92-37/66)  

125.Zimnice Wielkie, stan 15 (AZP:92-37/67)  

126.Zimnice Wielkie, stan 16 (AZP:92-37/68)  

127.Źlinice, stan 2 (AZP:91-37/29)  

128.Źlinice, stan 3 (AZP:91-37/30)*  

129.Źlinice, stan 4 (AZP:91-37/34)*  

130.Źlinice, stan 5 (AZP:91-37/32)*  

131.Źlinice, stan 6 (AZP:91-37/33)*  

132.Źlinice, stan 8 (AZP:91-37/35)  

133.Źlinice, stan 9 (AZP:91-37/36)  

134.Źlinice, stan 10 (AZP:91-37/37) 

*- stanowisko archiwalne (o nieznanej lokalizacji). 

Źródło: Opolski Urząd Konserwatora Zabytków  
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6. Analiza szans i zagrożeń 

Tabela 8. Ocena stanu dziedzictwa kulturowego na terenie Gminy Prószków -analiza 

SWOT 

Mocne strony 

 

Słabe strony 

 

• korzystne położenie przy głównych 

trasach komunikacyjnych; 

• różnorodność krajobrazu naturalnego 

i kulturowego na terenie gminy; 

• różnorodność wartości przyrodniczo-

krajoznawczych i obiektów 

zabytkowych; 

• duża ilość obiektów zabytkowych; 

• dobry stan techniczny zespołów 

sakralnych; 

• duża aktywność parafii w zakresie 

ochrony zabytków; 

• niewielka liczba obiektów o 

nieustalonym stanie własnościowym; 

• stała poprawa jakości środowiska 

naturalnego; 

• silne tradycje regionalne oraz 

wzrastająca świadomość znaczenia 

dziedzictwa kulturowego; 

• działalność stowarzyszeń, organizacji 

oraz wzrastająca liczba uczestników 

zaangażowanych w sprawy 

związanych z kulturą; 

• degradacja krajobrazu kulturowego 

przez nową zabudowę; 

• zły stan techniczny zabytkowych 

obiektów mieszkalnych (przewaga 

budynków zabytkowych służących jako 

komunalne); 

• zły stan techniczny większości zespołów 

rezydencjonalno-parkowych i zespołów 

zabytkowej zieleni, zwłaszcza 

pozostałości parków krajobrazowych – 

niewłaściwe użytkowanie, 

niekontrolowana wycinka starodrzewu; 

• pogarszanie się stanu obiektów 

zabytkowych wskutek braku opieki, złej 

organizacji oraz braku środków 

finansowych (dotyczy głownie 

prywatnych właścicieli oraz obiektów 

należących do instytucji budżetowych); 

• zmienianie funkcji obiektów zabytkowych 

oraz ograniczanie do nich dostępności; 

• niska świadomość ekologiczna i wiedza 

o regionie; 
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• wysokie walory kulturowe terenu 

gminy, zabytkowe obiekty, historia, 

sławne postacie; 

• walory naturalne, mikroklimat, parki 

krajobrazowe, rezerwaty przyrody; 

• dobrze przygotowane trasy pieszo-

zakresem elementy dziedzictwa 

kulturowego; 

• cykliczna organizacja imprez 

związanych  

z tradycją ludową (dożynki, przeglądy 

zespołów, festyny o charakterze 

kulturowym, jarmarki); 

• dziedzictwo kulturowe powiązane z 

kręgami kulturowymi Polski oraz 

państw sąsiadujących; 

• mała świadomość podmiotów 

gospodarczych o korzyściach płynących 

z mecenatu kultury; 

• samowola budowlana w zakresie 

remontów obiektów zabytkowych nie 

odpowiadająca standardom 

konserwatorskim, wykonawstwo; 

• stosowanie niewłaściwych technologii i 

materiałów; 

• niewystarczające działania promujące 

zabytki jako towar turystyczny 

• podatność zabytków na zniszczenie 

(brak zabezpieczeń); 

• brak środków na opiekę nad zabytkami; 

• niedobór placówek muzealnych w 

regionie; 

 

Szanse 

 

Zagrożenia 

 

• wysoka aktywność ekonomiczna i 

społeczna,  

w tym także wzrost świadomości 

konieczności zachowania dóbr 

kultury dla przyszłych pokoleń; 

 

• aktywność własna mieszkańców w 

sferze kultury. 

 

• zbyt małe środki finansowe samorządu 

lokalnego przeznaczane na ochronę 

zabytków oraz edukację w tej dziedzinie; 

• niepełne wykorzystanie możliwości  

zapobiegania niszczeniu i dewastacji 

zabytków 
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Ustawa z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2020 r. 

poz, 282 z późn. zm.) wskazuje w artykule 87 główne priorytety w ramach realizacji 

programów opieki nad zabytkami: 

• Włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających  

z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. 

• Uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego  

i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody 

i równowagi ekologicznej. 

• Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu 

ich zachowania. 

• Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego. 

• Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, 

turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków 

finansowych na opiekę nad zabytkami. 

• Określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje 

konfliktowe związane z wykorzystywaniem tych zabytków. 

• Podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych 

z opieką nad zabytkami. 

• Instytucje ochrony zabytków 

W obszarze dziedzictwa kulturowego działają w Polsce dwie instytucje powołane do tego celu: 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków i Narodowy Instytut Dziedzictwa. Przed każdą z nich 

postawiono odmienne zadania i cele, co sprzyja uzupełnianiu się ich działań. Wojewódzki 

Urząd Ochrony Zabytków w Opolu jest instytucją państwową, powołaną do ochrony zabytków. 

 Do jego zadań należy: 

• zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających 

trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie; 

• zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków, 

poprzez kontrolę stanu ich zachowania i przeznaczenia; 

• udaremnienie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków, przeciwdziałanie 

kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi za granicę; 

• rejestracja i ewidencja zabytków znajdujących się na terenie województwa; 
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• prowadzenie pełnej księgowości związanej z działalnością Wojewódzkiego Urzędu 

Ochrony Zabytków 

Pracami urzędu, zgodnie z obowiązującymi przepisami kieruje Opolski Wojewódzki 

Konserwator Zabytków. Jednym z podstawowych zadań Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków jest prowadzenie rejestru zabytków i ewidencji wojewódzkiej zabytków, które dzieli 

się na trzy kategorie: obiekty architektury, do których zalicza się również zespoły 

urbanistyczne, zabytki nieruchome, zespoły zieleni komponowanej, obiekty wyposażenia 

wnętrz (tzw. zabytki ruchome) i obiekty archeologiczne. W kompetencji OWKZ jest również 

coroczne przyznawanie dotacji celowych na remonty i prace konserwatorskie przy obiektach 

zabytkowych, także archeologicznych. 

OWKZ współpracuje w kwestii ochrony dziedzictwa kulturowego z władzami 

samorządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, zainteresowanymi służbami oraz 

z właścicielami obiektów zabytkowych. Z jego inicjatywy 20 czerwca 2008 r. zostało zawarto 

Porozumienie w sprawie współdziałania w zwalczaniu nielegalnego wywozu za granice 

lub przywozu z zagranicy zabytków i materiałów archiwalnych oraz współdziałania w zakresie 

zagrożeń przestępczością przeciwko dobrom kultury i profilaktyce ich zabezpieczania. 

Porozumienie oprócz OWKZ podpisali przedstawiciele kościoła katolickiego, policji, straży 

pożarnej, służby celnej. Sankcjonuje ono przede wszystkim, zasady wymiany informacji 

między instytucjami oraz ustala system szybkiego powiadamiania zainteresowanych służb. 

Porozumienie zawiera równie zapis na temat prowadzenia specjalistycznych szkoleń i 

konferencji, które naświetlają różne aspekty zagadnień związanych z ochroną dziedzictwa 

(szkolenia strażaków w sprawie wymogów ochrony ppoż. w obiektach zabytkowych, szkolenia 

celników na temat zabytków archeologicznych).  

Opolski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, oprócz współpracy z jednostkami samorządu 

terytorialnego wszystkich szczebli oraz instytucjami państwowymi i rządowymi, prowadzi 

aktywną kooperację z organizacjami społecznymi zaangażowanymi w ochronę dziedzictwa 

kulturowego. Współdziała m.in. ze Społecznymi Opiekunami Zabytków. Szczególną rolę 

w tych działaniach odgrywa Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, z oddziałami w Opolu 

i Brzegu, najstarszy w Polsce ruch społeczny na rzecz ochrony zabytków. 

Narodowy Instytut Dziedzictwa, Oddział Terenowy w Opolu (dawniej Regionalny Ośrodek 

Badań i Dokumentacji Zabytków w Opolu): „NID to nowoczesna instytucja kultury, która ma 

przywrócić dziedzictwu właściwą rolę w życiu społecznym, zgodnie z zasadą zrównoważonego 
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rozwoju, zapisaną w Konstytucji RP i stanowiącą podstawę współczesnych systemów 

zarządzania dziedzictwem na świecie. Strategia działania NID zakłada odejście 

od dotychczasowego pasywnego modelu administrowania zabytkami na rzecz aktywnego 

zarządzania dziedzictwem. Zadania realizowane przez NID nie mogą być ograniczone 

do wąskiego grona specjalistów, ale mają angażować w proces ochrony dziedzictwa wszystkie 

grupy społeczne." 

Do najważniejszych zadań Oddziału Terenowego NID należy: monitorowanie stanu 

zachowania i ocena wartości zasobu dziedzictwa (weryfikacja rejestru zabytków z terenu 

województwa opolskiego), udział w budowie i rozwoju ogólnopolskiej geoprzestrzennej bazy 

danych o zabytkach (dyrektywa INSPIRE), monitorowanie stanu obiektów uznanych 

za pomniki historii, monitorowanie i analizowanie zagrożeń dla dziedzictwa, udział 

w tworzeniu i upowszechnianiu standardów dokumentacji, badań i konserwacji zabytków, 

archiwizowanie zbiorów dokumentów związanych z ochroną zabytków oraz ich digitalizacja 

i upowszechnianie, realizacja programów i kampanii społecznych w zakresie edukacji na rzecz 

dziedzictwa kulturowego, koordynacja w województwie obchodów  Europejskich Dni 

Dziedzictwa, udział w konferencjach naukowych, opracowywanie opinii dla MKiDN 

do postępowań administracyjnych dotyczących skreślania obiektów z rejestru zabytków. 

Oddział współpracuje z organami administracji publicznej, jednostkami samorządu 

terytorialnego, instytucjami kultury, szkołami wyższymi, instytutami naukowymi, 

stowarzyszeniami i innymi jednostkami organizacyjnymi wyspecjalizowanymi w ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami, przy czym priorytetem jest ścisła merytoryczna współpraca 

z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

Analizując stan dziedzictwa kulturowego gminy, należy podkreślić jeszcze raz duże nasycenie 

regionu obiektami zabytkowymi, które cechują się różnorodnością formy i charakteru. 

W powiązaniu z walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi stanowią duży potencjał, 

stwarzając perspektywy dla rozwoju, nie w pełni wykorzystywanych dotychczas branż, przede 

wszystkim - turystyki. 

Długie lata zaniedbań, rabunkowej eksploatacji obiektów zabytkowych, nieuregulowane 

sprawy własnościowe, często jeszcze niska świadomość społeczna, a przede wszystkim brak 

środków finansowych powodują, że potencjał tkwiący w dziedzictwie kulturowym nie został 

jeszcze do końca wyeksploatowany.  
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W podsumowaniu należy stwierdzić, że kondycja zabytków w województwie opolskim jest 

zróżnicowana, jednak w wielu przypadkach nie jest zadowalająca. Po upadku PGR-ów 

zagrożeniem dla zespołów dworskich, pałacowych i folwarcznych jest rozdrobnienie 

własnościowe, co znacznie utrudnia podejmowanie kompleksowych działań konserwatorskich 

i rewitalizacyjnych. Budynki mieszkalne i gospodarskie uległy parcelacji i są na ogół 

własnością prywatną mieszkańców lub Agencji Nieruchomości Rolnych, natomiast należące 

do zespołów parki stanowią często własność gminy. Do tego dochodzi, na ogół zły, 

a w najlepszym razie, niedostateczny stan techniczny tych obiektów. W wielu wypadkach 

główne elementy architektoniczne zespołów, a więc dwory czy pałace popadły w ruinę. 

Brak jest więc dominanty, wokół której koncentrowałby się cały zespół pod względem 

kompozycyjnym i ideowym. Ta degradacja i dekompozycja zabytkowych wiejskich zespołów 

pałacowych wydaje się być największym mankamentem i jednym z największych zagrożeń dla 

środowiska kulturowego wsi. W złym stanie znajdują się także założenia parkowe, dotyczy to 

także kompleksu Pomologii w Prószkowie. Parki w znacznej mierze uległy dewastacji w 

czasach powojennych; nastąpiły znaczne ubytki oryginalnego drzewostanu, porost samosiewu, 

często zatarciu uległa kompozycja założenia. W wyniku podjętych prac renowacyjnych w 

części parków przeprowadzono nowe nasadzenia, nie zawsze zgodne z pierwotnym 

charakterem parku. Już na etapie prac porządkowych usuwane są elementy historycznej 

kompozycji: nasadzenia krzewów, kolejne pokolenia drzewostanów tworzących pierwotną 

kompozycję. W obiektach parkowych przeprowadzane są zazwyczaj prace rewaloryzacyjne, 

które obok odtworzenia kompozycji obejmują również wprowadzanie nowych obiektów i 

funkcji nie zawsze w sposób harmonijny i zgodny ze sztuką. W znacznie lepszej sytuacji 

pozostają budowle sakralne i elementy kultu religijnego.  

Jako obiekty związane ze sferą życia duchowego, przy tradycyjnej śląskiej pobożności 

pozostają w ciągłym użytkowaniu i prezentują na ogół dobry stan techniczny, znajdując się pod 

opieką lokalnych społeczności. 

Zgodnie z założeniami koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju w Strategii 

rozwojowej województwa określono listę miast, które powinny być objęte programem 

kompleksowej rewitalizacji. Są to: Baborów, Biała- Brzeg- Byczyna, Głogówek, Głubczyce- 

Głuchołazy, Gorzów Śląski, Grodków, Kędzierzyn - Koźle, Kluczbork, Krapkowice, Leśnica, 

Lewin Brzeski, Namysłów, Niemodlin, Nysa, Opole, Otmuchów, Paczków, Prudnik, Strzelce 

Opolskie, Ujazd, Dobrodzień, Kietrz, Korfantów, Olesno, Fraszka, Prószków. Poniżej 

wymieniono czynniki stanowiące istotne utrudnienia w efektywnych działaniach 
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konserwatorskich zawartych w wojewódzkim opolskim programie opieki nad zabytkami, które 

wskazują obszary działania w ciągu najbliższych lat. Ich eliminacja w znacznym stopniu 

przyczyni się do podwyższenia poziomu ochrony dziedzictwa w regionie. 

Są to: 

• Nieuregulowane stosunki własnościowe obiektów zabytkowych. 

• Brak precyzyjnie określonego przedmiotu i granic ochrony konserwatorskiej; dotyczy 

to przede wszystkim, zespołów architektonicznych i parków. 

• Brak programów użytkowych z możliwością egzekwowania ich realizacji dla obiektów 

komunalnych oraz należących do skarbu państwa, wystawionych do sprzedaży. 

• Presja lobby inwestycyjnego, zwłaszcza jeśli chodzi o lokalizację nowych obiektów 

i podział zespołów na mniejsze części. 

• Obowiązujący system prawny, który utrudnia służbom konserwatorskim realizację zadań 

wynikających z Ustawy o ochronie zabytków, w części dotyczącej egzekwowania 

powinności właścicieli wobec zabytków. 

• Trudności w egzekwowaniu decyzji i nakazów konserwatorskich przy obecnych 

możliwościach dofinansowywania prac przy zabytkach. Właściciele zabytków w bardzo 

wielu przypadkach nie są w stanie ponieść kosztów niezbędnych dla właściwego 

utrzymania obiektów. Posiadanie zabytku i wynikające z tego faktu pewne ograniczenia 

praw własności nie są rekompensowane zachętami materialnymi. 

• Podstawową przeszkodę w prowadzeniu właściwej polityki samorządu w kwestii 

dziedzictwa kulturowego stwarza brak aktualnych planów zagospodarowania 

przestrzennego, uwzględniających problematykę ochrony zabytków. Każde działanie 

rozwojowe w dziedzinie mieszkalnictwa, handlu i usług, inwestycji drogowych, 

przemysłowych i innych stwarza zagrożenia dla historycznych założeń urbanistycznych 

i ruralistycznych. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, mające status prawa 

miejscowego, powinny objąć wszystkie istotne obszary, wytyczając kierunki i charakter 

rozwoju regionu. Biorąc pod uwagę specyfikę oraz kierunki rozwoju poszczególnych 

powiatów i gmin można, analizując mocne i słabe strony regionu oraz szansę i zagrożenia 

dla jego rozwoju, wskazać szczegółowo czynniki mające istotny wpływ na regionalne 

dziedzictwo kulturowe. 

• Zwiększenie i polepszenie poziomu bazy hotelowej i gastronomicznej. 
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• Poprawa stanu dróg. 

• Edukacja społeczna na rzecz dziedzictwa kulturowego. 

• Zwiększenie roli mediów w propagowaniu ochrony zabytków. 

• Położenie nacisku na problematykę dziedzictwa kulturowego w strategii rozwojowej 

województwa. 

• Wykorzystanie potencjału turystycznego Odry (współpraca z sąsiednimi województwami) 

• Konkursy i nagrody za prawidłowo wykonane prace konserwatorskie. 

7. Założenia programowe 

Celem strategicznym Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Prószków na lata 2021-2024 jest 

zachowanie dziedzictwa kulturowego jako czynnika sprzyjającego rozwojowi gospodarczemu 

i turystycznemu miasta. W ramach świadomego kształtowania krajobrazu kulturowego 

prowadzone będą następujące działania:  

• prowadzenie i weryfikacja Gminnej ewidencji zabytków oraz stanu zachowania 

zabytków; 

• dbałość o zabytki wpisane do rejestru; 

• pomoc formalna dla właścicieli zabytków; 

• prowadzenie nadzorów archeologicznych w strefach objętych nadzorem 

archeologicznym (W przypadku inwestycji gminnych- finansowanych z budżetu gminy, 

w innych przypadkach- finansowanych przez inwestora.  Obowiązek zlecania nadzoru 
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archeologicznego wynika z mpzp lub zawarty jest w decyzji o warunkach zabudowy 

dla obszarów wyznaczonych jako strefy ochronne […]); 

• popularyzacja i promocja dziedzictwa kulturowego miasta wśród mieszkańców i na 

zewnątrz (opublikowano dotychczas: 

✓ „Źródła do dziejów Prószkowa”, red. naukowa ks. Andrzej Hanich, współpraca 

Hubert Dobranowski, Opole 2012r. 

✓ „Nadleśnictwo Prószków. Kraina Borów Niemodlińskich", red. Bartosz 

Łapiński i inni, Bryzgiel 2013r. 

✓ „Zarys dziejów Prószkowa”, Edward Heinrich, Andrzej Pawełczyk, Prószków 

2000r. 

✓ „Fajanse Prószkowskie. Kolekcja ze zbiorów Muzeum w Gliwicach”, Anna 

Kwiecień, Stanisław Siess-Krzyszkowski, Muzeum w Gliwicach 2005r. 

✓ „Gmina Prószków”, red. Aneta Lissy-Kluczny, 2017r. 

✓ „Kapliczki i krzyże przydrożne w gminie Prószków”, red. Teresa Smoleń, Opole 

2013r.) 

• elementy dziedzictwa kulturowego w pracach bibliotek 

• publikacje na temat zabytków; 

• aktualizacja stanu gminnej ewidencji zabytków nieruchomych i ruchomych; 

• opracowanie regulaminu wieszania reklam na obiektach zabytkowych należących 

do gminy (zasady dotyczące zachowania i prac przy fasadach zabytkowych wynikają 

między innymi z mpzp) 

8. Instrumentarium realizacji opieki nad zabytkami 

8.1. Instrumenty prawne 

W ramach instrumentów prawnych, którymi dysponuje gmina Prószków w dziedzinie ochrony 

zabytków wskazać można najważniejsze z nich: uchwalanie planów zagospodarowania i ich 

zmiana, ustalanie stref ochrony konserwatorskiej, wydawanie decyzji administracyjnych, 

ewaluacja Gminnego programu opieki nad zabytkami, współpraca z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków i właścicielami zabytków w sprawach formalnych.  

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. 1990 r. nr 16 poz. 

95 z późn. zmianami) do zadań własnych gminy należy zaspakajanie zbiorowych potrzeb 
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wspólnoty.  

W odniesieniu do problemów szeroko pojętej ochrony zabytków zadania te obejmują 

następujące sprawy (art. 7): 

• ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody 

oraz gospodarki wodnej; 

• edukacji publicznej; 

• kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków 

i opieki nad zabytkami; 

• kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 

zieleni gminnej i zadrzewień; 

• cmentarzy gminnych; 

• utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych; 

• promocji gminy; 

• współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 

Kompetencje Burmistrza: 

• wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości 

na wniosek posiadacza nieruchomości (art. 83 ustawy o ochronie przyrody); 

• wydawanie decyzji w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 

(art. 51 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym); 

• prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym (art. 57 ust. 2 Ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym); 

• wydawanie decyzji o warunkach zabudowy (art. 60 ust. 1 Ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym); 

• przygotowanie sprawozdania z realizacji założeń Programu opieki nad zabytkami 

co 2 lata. 
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8.2. Instrumenty finansowe 

Gmina może współfinansować wybrane prace konserwatorskie, remontowe i archeologiczne, 

udzielając dotacji na finansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich. W ramach pomocy 

merytorycznej, gmina może także pomagać w wykorzystaniu programów UE przeznaczonych 

na zabytki w formie dofinansowań dla właścicieli i posiadaczy obiektów zabytkowych. W 2020 

roku Gmina Prószków zaplanowano na działania z dziedziny ochrony zabytków 23 000 PLN. 

Obecnie ogłoszono nabór wniosków na dofinansowanie z budżetu gminy Prószków w roku 

2020 zadań publicznych związanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz 

robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na 

terenie gminy Prószków. W 2019 roku przeznaczono 10 000 PLN na potrzeby ochrony 

zabytków – na remont kościoła w Zimnicach Wielkich.  

8.3. Instrumenty społeczne 

W ramach działań o charakterze społecznym, gmina prowadzi działania edukacyjne, 

promocyjne i współpracę z organizacjami społecznymi. Edukacja i informacja są ze sobą ściśle 

powiązane, ponieważ dobra i właściwa informacja wzmacnia efekt edukacji. Działające 

w gminie szkoły pełnią istotną rolę w edukacji młodzieży.   

Za realizację Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami odpowiada gmina Prószków, która 

jest jednostką samorządu terytorialnego, działającą na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1990 Nr 16 póz. 95 z późn. zm.), innych ustaw oraz Statutu 

Gminy. Wykonanie Programu nadzorować będzie Burmistrz Prószkowa. Burmistrz ma 

obowiązek sporządzenia co 2 lata sprawozdania z wykonania programu i przedstawienia go 
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radzie gminy. Realizacja Programu prowadzona będzie przez pracowników Urzędu Miejskiego 

w Prószkowie. 

 

W celu sporządzenia sprawozdania należy uprzednio ocenić poziom realizacji Programu  

z uwzględnieniem: 

a. wykonania zadań przyjętych do realizacji w okresie czteroletnim obowiązywania Programu 

opieki nad zabytkami; 

b. efektywność ich wykonania. 

Kryteria i wskaźniki oceny realizowanych zadań 

Do wskaźników rezultatu należą np.: 

• liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki, 

• liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami, 

• projektów turystycznych i kulturalnych, 

• liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej osoby. 

9. Zasady oceny realizacji programu 

Zgodnie z art. 87 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

wynika obowiązek prowadzenia kontroli stanu realizacji Programu Opieki nad Zabytkami, 

Gmina Prószków ma obowiązek sporządzania co 2 lata sprawozdania ze stanu realizacji 

Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Prószków na lata 2021-2023 i przedstawić Radzie 

Miejskiej. 

Monitoring realizacji Programu powinien obejmować: 

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

priorytetów 

- monitoring finansowy, który dostarczy danych dotyczących finansowych aspektów realizacji 

programu. 

10. Źródła finansowania programu opieki nad zabytkami 

Program Ochrony Zabytków Gminy Prószków określa pewne kierunki i cele dbania o zabytki  

znajdujące się na jego terenie. Obowiązek dbania o zabytki spoczywa na właścicielach 

lub użytkownikach obiektów zabytkowych z terenu powiatu opolskiego.  

Główne źródła finansowania ochrony zabytków: 
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1. Środki z budżetu gminy 

 

Środki z budżetu gminy ustalane w ramach roku budżetowego, w tym na zadania majątkowe  

i zadania remontowe obejmujące zabytki. Wskazać należy, że Rada Miejska w Prószkowie 

podjęła 16 września 2009 roku uchwałę (nr XXXIV/295/2009) w sprawie zasad udzielania 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Prószków. 

 

2. Środki województwa opolskiego 

Środki z budżetu województwa opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wnioski należy składać 

w terminie wyznaczonym przez Zarząd Województwa Opolskiego. Zasady przydzielania 

dotacji określono w uchwale nr XXXIX/423/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 

27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/345/2009 Sejmiku Województwa 

Opolskiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego. 

 

3. Środki Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków udziela dotacji na prace zgodne z art. 77 Ustawy 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.   

Właściwy wniosek należy złożyć do 28 lutego roku, w którym ma być udzielona dotacja 

na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone lub do 30 czerwca roku, w którym 

dotacja ma być udzielona na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat 

poprzedzających rok złożenia wniosku (refundacja) 

Pozostałe ważne programy z których można pozyskać środki na realizacje zadań z zakresu 

ochrony dziedzictwa kulturowego to: 

• Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ustalane corocznie)  

w ramach dotacji przyznawanej na podstawie art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r.Realizwane będą zadania mające na celu zachowanie 

materialnego dziedzictwa kulturowego – Program „Ochrona zabytków”. Każdego roku 

wnioski należy składać do 31 października – wyłącznie dla prac planowanych 

do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania; do 31 marca – dla prac 
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planowanych oraz przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia 

wniosku. 

Inne programy wspomagające: 

• materialne dziedzictwo kulturowe: Program „Ochrona zabytków archeologicznych”. 

Zasady korzystania dostępne na stronie: www.mkidn.gov.pl/pages/strona-

glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/ programy-mkidn-2019/ochrona-

zabytkow-archeologicznych.php; 

• niematerialne dziedzictwo oraz zjawiska związane ze spuścizną kultur tradycyjnych 

dofinansowujące projekty w ramach Programu „Kultura ludowa i tradycyjna”. 

• Fundusz Kościelny 

Środki Funduszu Kościelnego, stosownie do art. 9 ust. l Ustawy z dnia 20 marca 1950 r, i §l 

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

Funduszu Kościelnego (Dz. U. Nr 61, poz. 354), przeznacza się na następujące cele: 

• wspomaganie kościelnej działalności charytatywnej, kościelnej działalności oświatowo-

wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej, a także inicjatyw związanych ze 

zwalczaniem patologii społecznych oraz współdziałania w tym zakresie organów 

administracji rządowej z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi; 

• remonty i konserwację obiektów sakralnych o wartości zabytkowej. 

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.mswia.gov.pl - zakładka religie  

i mniejszości narodowe. 

• Europejski Fundusz Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich  

W ramach działań 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi oraz 4.1/413 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju, można otrzymać dofinansowanie na remont zabytkowych obiektów. 

Szczegółowe informacje są dostępne na strome www.umwo.opole.pl - zakładka PROW. 

Środki na ochronę zabytków w gminach powiatu opolskiego mogą otrzymać właściciele 

zabytków, na potrzeby których niżej wymienione organizacje opracowały Lokalne Strategie 

Rozwoju: 

• Partnerstwo Borów Niemodlińskich (Dąbrowa, Komprachcice. Niemodlin, Prószków, 

Tułowice), 

http://www.umwo.opole.pl/


Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Prószków na lata 2021-2024 

 

83 
 

• Stowarzyszenie „Kraina Św. Anny" (Tarnów Opolski), 

• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów" (Chrząstowice, Ozimek, 

Turawa), 

• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak" (Łubniany, Murów, 

Popiołów). 

 

• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

W RPO WO 2014-2020 określono cele szczegółowe przyporządkowane poszczególnym 

priorytetom inwestycyjnym. Projekty związane z ochroną zabytków będą realizowane 

w ramach Osi Priorytetowej V –„Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego 

i naturalnego”. Szczegóły dostępne są na stronie: www.rpo.opolskie.pl. 

 

• Fundacja Górażdże „Aktywni w Regionie”  

Fundacja ta wspiera przedsięwzięcia o znaczeniu lokalnym i regionalnym w zakresie:  

•ochrony środowiska, ochrony biologicznej różnorodności;  

•nauki i oświaty;  

•kultury i sztuki (ochrona dóbr kultury i tradycji);  

•kultury fizycznej i sportu;  

•opieki nad zabytkami;  

•działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnych;  

•ochrony i promocji zdrowia;  

•pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych;  

•pomocy społecznej oraz z szeroko pojętej dobroczynności.  

Środki finansowe można otrzymać w ramach własnego programu grantowego. Szczegóły 

dostępne na stronie internetowej: http://www.aktywniwregionie.pl/pl.  

Dodatkowe źródła finansowania działań z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego 

(promocja, edukacja) to m.in.: 

Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga 

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

Fundacja Polska Miedź (www.fundacjakghm.pl) 

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (www.fwpn.org.pl) 

http://www.rpo.opolskie.pl/
http://www.aktywniwregionie.pl/pl
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Fundacja Wspomagania Wsi (www.fundacjawspomaganiawsi.pl) 

 

 

11. Część graficzna  

Rys. 3 Gmina Prószków. Trasa rowerowa śladami kapliczek i krzyży 

 

 

http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/
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12. Opracowania wykorzystane do przygotowania programu: 

• Tezy do opracowania Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami. 

• Narodowa Strategia Kultury na lata 2004-2013 wraz z jej Uzupełnieniem na lata 2004-2020. 

• Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023 

• Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Prószków 

• Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Prószków 

• Program Ochrony Środowiska 2009-2012 z perspektywą na 2013-2016 

• Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r 

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 

• Program Opieki nad Zabytkami Województwa Opolskiego na lata 2020-2023 

• Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego 
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Bibliografia odnośnie opisów zabytków: 

-Katalog zabytków sztuki w Polsce. Tom VII. Województwo Opolskie, Zeszyt 11. Miasto 

Opole  

i Powiat Opolski, pod red. T. Chrzanowskiego i M. Komeckiego, Instytut Sztuki PAN, 

Warszawa 1968 

-Śląsk Opolski. Zabytki i przyroda. Oficyna Piastowska, Opole 2000 Zamki i pałace 

Euroregionu Pradziad, Stowarzyszenie Rozwoju Dorzecza Osobłogi. Prudnik 2005 

-Opolskie kościoły drewniane, pod red. Danuty Emmerling, Śląskie Wydawnictwo ADAN, 

Opole 2006 

Spis rysunków: 

Rys. 1 Obręby ewidencyjne w Gminie Prószków 

Rys. 2 Gmina Prószków na tle gmin sąsiednich 

Rys. 3 Gmina Prószków. Trasa rowerowa śladami kapliczek i krzyży 

Spis tabel: 

Tabela 1. Pomniki przyrody na terenie gminy Prószków  

Tabela 2.  Zestawienie stref ochrony konserwatorskiej w poszczególnych miejscowościach 

gminy  

Tabela 3. Wykaz zabytkowych obiektów nieruchomych o najwyższym znaczeniu dla Gminy 

wpisanych do rejestru zabytków z obszaru miasta i gminy Prószków  

Tabela 4. Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji i rejestrze 

zabytków WKZ w Opolu  ( razem ) zlokalizowanych na terenie gminy Prószków.  

Tabela 5. Cmentarze na terenie gminy Prószków  

Tabela 6. Wykaz obiektów ruchomych z terenu Gminy Prószków wpisanych  

Tabela 7. Stanowiska archeologiczne z terenu Gminy Prószków wpisane do rejestru  

Tabela 8. Ocena stanu dziedzictwa kulturowego na terenie Gminy Prószków -analiza SWOT  

 

Spis fotografii: 

Fot. 1 Kaplica – dzwonnica w miejscowości Boguszyce.  

Fot. 2 Kościół pw. Matki Boskiej Szkaplerznej i św. Stanisława Biskupa w Chrząszczycach.  

Fot. 3 Budynek mieszkalny w Chrzowicach.  

Fot. 4 Budynek mieszkalny w Górkach.  
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Fot. 5 Kapliczka – dzwonnica w Jaśkowicach.  

Fot. 6 Kościół pw. św. Mikołaja w Ligocie Prószkowskiej.  

Fot. 7 Kaplica – dzwonnica św. Anny Samotrzeciej w Nowej Kuźni.  

Fot. 8 Kościół Matki Bożej Bolesnej w Przysieczy.  

Fot. 9 Kapliczka św. Izydora w Zimnicach Małych.  

Fot. 10 Kapliczka św. Anny w Zimnicach Wielkich.  

Fot. 11 Zespół Szkolno – Przedszkolny z Złotnikach.  

Fot. 12 Budynek mieszkalny w Źlinicach.  

 

 


