
UCHWAŁA NR XXXI/198/20 
RADY GMINY SKOŁYSZYN 

z dnia 30 października 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytakami Gminy Skołyszyn na lata 2020 - 2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Podkarpackiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Rada Gminy Skołyszyn uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Skołyszyn na lata 2020-2023 (GPOnZ) 
w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i na stronie 
internetowej Urzędu Gminy. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skołyszyn. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
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mgr inż. Dariusz Łyszczarz 
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1. Wstęp 
 
 Dziedzictwo kulturowe jako jeden z podstawowych aspektów życia i działalności człowieka, kształtuje 
związki międzyludzkie i określa tożsamość i świadomość społeczności. Obiekty zabytkowe stanowią cenny 
element kultury, który wpływa na kształtowanie się otoczenia człowieka współczesnego, mający 
wszechstronny wpływ na jego życie codzienne. Bogactwo i różnorodność dziedzictwa, należycie pielęgnowane 
i wykorzystane, powinny stanowić jeden z głównych czynników rozwoju życia społeczno-gospodarczego. 
 Po zapoczątkowaniu w Polsce przemian ustrojowych pojawiły się nowe zjawiska i postawy wobec 
problemu ochrony dorobku i spuścizny minionych pokoleń. Zaczynamy postrzegać dziedzictwo kulturowe jako 
jedną z ważniejszych gałęzi życia gospodarczego, która może generować znaczne zyski. Przejawem nowego 
podejścia władz do roli dziedzictwa kulturowego było przyjęcie 23 lipca 2003 r. ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami, która zastępując starą ustawę o ochronie dóbr kultury z 1962 r., na nowo zdefiniowała 
pojęcia z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i określiła politykę państwa oraz powinności władz 
państwowych i samorządowych w tej dziedzinie. Ustawa zobowiązuje organy samorządu do sporządzania 
co cztery lata Programów opieki nad zabytkami. Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie ustawowego 
obowiązku.  
 Przedmiotem Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Skołyszyn na lata 2020-2023, 
zwanego w dalszej części opracowania GPOnZ jest problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego gminy 
Skołyszyn. Niniejsze opracowanie sporządzono zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wytycznymi Narodowego Instytutu Dziedzictwa.  
 GPOnZ sporządzany jest przez Wójta, następnie po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, zostaje przyjęty przez Radę Gminy. GPOnZ ogłaszany jest w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. Sporządza się go na okres 4 lat, natomiast co 2 lata Wójt przedstawia Radzie Gminy 
sprawozdanie z wykonania GPOnZ. 
 GPOnZ to dokument uzupełniający do innych aktów planowania. Jest dokumentem polityki 
administracyjnej w zakresie podejmowanych działań dotyczących inicjowania, wspierania i koordynowania 
prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa 
kulturowego. Głównym odbiorcą GPOnZ jest lokalna wspólnota samorządowa. W zamierzeniu beneficjentami 
GPOnZ mają stać się nie tylko prywatni właściciele czy użytkownicy obiektów zabytkowych, ale również 
mieszkańcy gminy. Istotnym celem GPOnZ jest dążenie do osiągnięcia odczuwalnej i akceptowanej społecznie 
poprawy w zakresie: stanu zachowania i utrzymania obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie gminy, 
szeroko pojmowanego zasobu dziedzictwa kulturowego oraz zachowania krajobrazu kulturowego. Ważne jest, 
aby poprawa ta dokonywała się przy partycypacji mieszkańców gminy, w różnych formach ich życiowej 
aktywności (praca zawodowa, działalność społeczna, działania wynikające z prawa własności 
lub z użytkowania obiektów zabytkowych) zaangażowanych w opiekę nad zabytkami. Obowiązkiem władz 
publicznych w tym względzie jest z kolei pobudzanie i usprawnianie mechanizmów regulujących kwestie 
tej opieki oraz tworzenie i wspieranie inicjatyw mających taką opiekę na celu. 
 
 
2. Podstawa prawna opracowania Gminnego programu opieki nad zabytkami 
 
 Podstawę prawną opracowania GPOnZ stanowi ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 282), która mówi o obowiązku sporządzania przez samorządy wojewódzkie, powiatowe 
oraz gminne na okres czterech lat programu opieki nad zabytkami. 
 W świetle ustawy, ochrona zabytków to aktywność administracji publicznej, która ma na celu 
stworzenie sprzyjających okoliczności prawnych, finansowych i organizacyjnych służących zachowaniu, 
zagospodarowaniu i utrzymaniu zabytków, zapobieganie zagrożeniom, niszczeniu, niewłaściwemu 
użytkowaniu, uszczupleniu zasobów zabytków, a także kontroli stanu zachowania i przeznaczenia zabytków 
oraz uwzględnianie tych zadań w kształtowaniu polityki planistycznej i środowiskowej. Terminem „opieka 
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nad zabytkami” ustawa obejmuje działania właścicieli zabytków, które tworzą warunki dla naukowego badania 
zabytków, prowadzenia przy nich prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, zabezpieczenia 
i utrzymania ich samych oraz ich otoczenia w jak najlepszym stanie oraz popularyzowania i upowszechniania 
wiedzy o nich. W ustawie określono kwestie związane z ochroną i zarządzaniem dziedzictwem kulturowym, 
a szczególnie zagadnienia tworzenia krajowego programu ochrony i opieki nad zabytkami, organizację 
organów ochrony zabytków (zadania i kompetencje w zakresie ochrony zabytków wykonuje Generalny 
Konserwator Zabytków w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 
oraz wojewódzcy konserwatorzy zabytków działający w imieniu wojewodów), zakres i formy ochrony 
zabytków którymi są: wpisanie do rejestru zabytków, wpisanie na Listę Skarbów Dziedzictwa, uznanie 
za pomnik historii, utworzenie parku kulturowego oraz ustalenie ochrony w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji 
o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji 
linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, 
a także zasady finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. Zapisy ustawy, zwłaszcza 
w punktach dotyczących form ochrony zabytków, są komplementarne do zapisów ustaw o samorządzie 
terytorialnym (o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz o ochronie przyrody). Ustawa dookreśla 
zakres zadań dotyczących ochrony zabytków i opieki nad nimi administracji samorządu gminnego 
i powiatowego. 
 Art. 87 ust. 2 cytowanej ustawy wyznacza cele opracowania GPOnZ, w szczególności są to: 
1. Włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z koncepcji 

przestrzennego zagospodarowania kraju. 
2. Uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa 

archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej. 
3. Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania.  
4. Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego. 
5. Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych 

i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad 
zabytkami. 

6. Określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe związane 
z wykorzystaniem tych zabytków. 

7. Podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami.  
 
3. Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce 
 
 Zabytki zostały objęte w Polsce ochroną zadeklarowaną jako konstytucyjny obowiązek państwa 
i każdego obywatela. Znaczenie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju cywilizacyjnego oraz zadania państwa 
w zakresie jego ochrony, określają artykuły 5 i 6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dookreślenie 
konstytucyjnego obowiązku państwa wraz z podziałem kompetencji na poszczególne organy administracji 
publicznej i instytucje państwowe następuje na poziomie ustawodawstwa zwykłego. 
 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r., która zastąpiła ustawę o ochronie dóbr kultury z 1962 r., powiązała 
ochronę zabytków z ochroną szeroko pojmowanego dziedzictwa kulturowego, umieszczając to zagadnienie 
w kontekście naszego uczestnictwa w kulturze i historii całej Europy. Nowe prawo zostało dostosowane 
do zasad obowiązujących w Unii Europejskiej. 
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Obowiązujące uregulowania prawne, dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, zostały 
zawarte w: 
 Konstytucji RP (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Dz. U. z 1997 r.  
Nr 78 poz. 483 z późn. zm.) w przepisach: 
– Art. 5: „Rzeczpospolita Polska (…) strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, 

kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”. 

– Art. 6 ust. 1: „Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, 
będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju”; ust. 2: Rzeczpospolita Polska udziela 
pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem 
kulturalnym”. 

– Art. 86: „Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane 
przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa”. 

 Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282), 
która jest głównym aktem prawnym regulującym zasady ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce. 
Przy opracowaniu programu opieki nad zabytkami należy uwzględnić przepisy tej ustawy, takie jak: 

– Art. 3, który definiuje podstawowe pojęcia użyte w ustawie: zabytek, zabytek nieruchomy, zabytek ruchomy, 
zabytek archeologiczny, instytucja kultury wyspecjalizowana w opiece nad zabytkami, prace konserwatorskie, 
prace restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie, architektoniczne, archeologiczne, 
historyczny układ urbanistyczny lub ruralistyczny, historyczny zespół budowlany, krajobraz kulturowy, 
otoczenie zabytku. 
 W tym miejscu należy wyjaśnić pojęcie zabytku. Zabytek jest to nieruchomość lub rzecz ruchoma, 
ich części lub zespoły, które są dziełem człowieka lub związane są z jego działalnością. Stanowią 
one świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu 
na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. 

– Art. 4, który objaśnia, że ochrona zabytków polega w szczególności na podejmowaniu przez organy 
administracji publicznej działań mających na celu: „zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych 
i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie; 
zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków; udaremnianie niszczenia 
i niewłaściwego korzystania z zabytków; przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi 
zabytków za granicę; kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków; uwzględnianie zadań ochronnych 
w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska”. 

– Art. 5, który określa, w sposób otwarty, kwestię opieki nad zabytkami: „opieka nad zabytkiem sprawowana 
przez jego właściciela lub posiadacza polega, w szczególności, na zapewnieniu warunków: naukowego badania 
i dokumentowania zabytku; prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych 
przy zabytku; zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie; korzystania 
z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości; popularyzowania i upowszechniania 
wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii kultury”. 

– Art. 6, który klasyfikuje w układzie rzeczowym przedmioty ochrony i zarazem stanowi szczegółową 
definicję zabytku: 
„1. Ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania: 
1) zabytki nieruchome będące, w szczególności: 

a) krajobrazami kulturowymi, 
b) układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi, 
c) dziełami architektury i budownictwa, 
d) dziełami budownictwa obronnego, 
e) obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakładami przemysłowymi, 
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f) cmentarzami, 
g) parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, 
h) miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji; 

2) zabytki ruchome będące, w szczególności: 
a) dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej, 
b) kolekcjami stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych według koncepcji osób, 

które tworzyły te kolekcje, 
c) numizmatami oraz pamiątkami historycznymi, a zwłaszcza militariami, sztandarami, pieczęciami, 

odznakami, medalami i orderami, 
d) 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, 

e) materiałami bibliotecznymi, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (…), 
f) instrumentami muzycznymi, 
g) wytworami sztuki ludowej i rękodzieła oraz innymi obiektami etnograficznymi, 
h) przedmiotami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości 

lub instytucji; 
3) zabytki archeologiczne będące, w szczególności: 

a) pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa, 
b) cmentarzyskami, 
c) kurhanami, 
d) reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej. 

2. Ochronie mogą podlegać nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne nazwy obiektu budowlanego, 
placu, ulicy lub jednostki osadniczej”. 

– Art. 7, który określa formy ochrony zabytków: 
1) wpis do rejestru zabytków. 
 Rejestr zabytków znajdujących się na terenie województwa prowadzi wojewódzki konserwator 
zabytków. Do rejestru wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego 
konserwatora zabytków z urzędu bądź na wniosek właściciela zabytku nieruchomego lub użytkownika 
wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy. Do rejestru może być również wpisane 
otoczenie zabytku wpisanego do rejestru, a także nazwa geograficzna, historyczna lub tradycyjna tego zabytku. 
Wpis do rejestru historycznego układu urbanistycznego, ruralistycznego lub historycznego zespołu 
budowlanego nie wyłącza możliwości wydania decyzji o wpisie do rejestru wchodzących w skład tych układów 
lub zespołu zabytków nieruchomych. Wpisanie zabytku nieruchomego do rejestru ujawnia się w księdze 
wieczystej danej nieruchomości na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie decyzji 
o wpisie do rejestru tego zabytku. Wpisy do rejestru są wolne od opłat (art. 9). Skreślenie z rejestru zabytków 
następuje na wniosek właściciela zabytku lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek 
nieruchomy, lub z urzędu, na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (art. 13). Na 
podstawie tej decyzji wojewódzki konserwator zabytków występuje z wnioskiem o wykreślenie wpisu z księgi 
wieczystej i z katastru nieruchomości. Informacja o skreśleniu ogłaszana jest w wojewódzkim dzienniku 
urzędowym. Wykreślenia wolne są od opłat (art. 14). Zabytek ruchomy wpisuje się do rejestru na podstawie 
decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków – na wniosek właściciela tego zabytku (art. 10). 
Wojewódzki konserwator zabytków może wydać decyzję o wpisie z urzędu – w przypadku uzasadnionej 
obawy zniszczenia, uszkodzenia lub nielegalnego wywiezienia zabytku za granicę. 
1a) wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa; 
2) uznanie za pomnik historii; 
3) utworzenie parku kulturowego; 
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4) ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.  

– Art. 16 ust. 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”. 

– Art. 17, który określa zakazy i ograniczenia na terenie parku kulturowego dotyczące: prowadzenia robót 
budowlanych oraz działalności przemysłowej, rolniczej, hodowlanej, handlowej lub usługowej; zmiany 
sposobu korzystania z zabytków nieruchomych; umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych 
znaków niezwiązanych z ochroną parku kulturowego, z wyjątkiem znaków drogowych i znaków związanych 
z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1; zasad i warunków sytuowania 
obiektów małej architektury; składowania lub magazynowania odpadów.  

– Art. 18: „1. Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami uwzględnia się przy sporządzaniu i aktualizacji 
koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województw, planów zagospodarowania 
przestrzennego województw, planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza 
terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego 
powiatu, strategii rozwoju gmin, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin 
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie 
lotniska użytku publicznego. 
2. W koncepcji, strategiach, analizach, planach i studiach, o których mowa w ust. 1, w szczególności: 

1) uwzględnia się krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 
2) określa się rozwiązania niezbędne do zapobiegania zagrożeniom dla zabytków, zapewnienia im ochrony 

przy realizacji inwestycji oraz przywracania zabytków do jak najlepszego stanu; 
3) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu uwzględniające opiekę nad zabytkami”. 

– Art. 19, który wskazuje, że: „1. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się, w szczególności ochronę: 
1) zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia; 
2) innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków; 
3) parków kulturowych. 
1a. W decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego uwzględnia się w szczególności 
ochronę: 
1) zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia; 
2) innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.  
1b. W uchwale określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń uwzględnia się w szczególności:  
1) ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia;  
2) ochronę zabytków nieruchomych, innych niż wymienione w pkt 1, znajdujących się w gminnej ewidencji 
zabytków;  
3) wnioski i rekomendacje audytów krajobrazowych oraz plany ochrony parków krajobrazowych. 
2. W przypadku gdy gmina posiada gminny program opieki nad zabytkami, ustalenia tego programu 
uwzględnia się w studium i planie, o których mowa w ust. 1. 
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3. W studium i planie, o których mowa w ust. 1, ustala się, w zależności od potrzeb, strefy ochrony 
konserwatorskiej obejmujące obszary, na których obowiązują określone ustaleniami planu ograniczenia, zakazy 
i nakazy, mające na celu ochronę znajdujących się na tym obszarze zabytków”. 

– Art. 20, który mówi o konieczności uzgadniania projektów i zmian planów zagospodarowania 
przestrzennego województwa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów. 

– Art. 21: „Ewidencja zabytków jest podstawą do sporządzania programów opieki nad zabytkami 
przez województwa, powiaty i gminy”. 

– Art. 22: „1. Generalny Konserwator Zabytków prowadzi krajową ewidencję zabytków w formie zbioru kart 
ewidencyjnych zabytków znajdujących się w wojewódzkich ewidencjach zabytków. 
2. Wojewódzki konserwator zabytków prowadzi wojewódzką ewidencję zabytków w formie kart 
ewidencyjnych zabytków znajdujących się na terenie województwa. 
3. Włączenie karty ewidencyjnej zabytku ruchomego niewpisanego do rejestru do wojewódzkiej ewidencji 
zabytków może nastąpić za zgodą właściciela tego zabytku. 
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.  
6. Właściwy dyrektor urzędu morskiego prowadzi ewidencję zabytków znajdujących się na polskich obszarach 
morskich w formie zbioru kart ewidencyjnych”. 

– Art. 89 który wskazuje, że „organami ochrony zabytków są: 
1) minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w imieniu którego zadania 
i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Generalny Konserwator Zabytków; 
2) wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje wojewódzki konserwator 
zabytków”. 

 Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), 
gdzie w art. 7 ust. 1 pkt 9 zostały określone zadania własne gminy: „zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy (…) kultury 
(…) oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”. Pośrednio do ochrony zabytków odnoszą się zadania 
obejmujące kwestie: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody 
oraz gospodarki wodnej, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, bibliotek 
gminnych i innych instytucji kultury, kultury fizycznej i turystyki, zieleni gminnej i zadrzewień, cmentarzy 
gminnych, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 
administracyjnych, promocji gminy. 

Istotne uregulowania prawne dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, znajdują 
się w innych obowiązujących ustawach i rozporządzeniach, w tym w: 
 Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r.) 
poz. 293). Ustawa określa zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu 
terytorialnego i organy administracji rządowej oraz zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania 
terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy. Ustawa stanowi także, 
że w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się wymagania ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  
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 Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Ustawa normuje 
działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych 
oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. Przepisy ustawy 
nie naruszają przepisów odrębnych, między innymi o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

– w odniesieniu do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych 
w gminnej ewidencji zabytków oraz obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską na podstawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219), która 
mówi między innymi o tym, że ochrona środowiska polega na zachowaniu wartości kulturowych. 

 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55), której przepisy 
określają między innymi kompetencje dotyczące wycinki i pielęgnacji drzew na terenach objętych prawną 
ochroną konserwatorską.  

 Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65). 
W rozumieniu ustawy celem publicznym jest między innymi opieka nad nieruchomościami stanowiącymi 
zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ustawa określa między innymi 
postępowanie wobec nieruchomości objętych prawną ochroną konserwatorską. 

 Ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194). Ustawa mówi, że działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu 
i ochronie kultury (art. 1 ust. 1). Mecenat nad działalnością kulturalną sprawuje państwo. 
Polegaon na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych 
oraz  opieki nad zabytkami i ochrony dziedzictwa narodowego w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 
(art. 1 ust. 2). Mecenat nad działalnością kulturalną sprawują też jednostki samorządu terytorialnego  
(art. 1 ust. 4). Art. 2 ustawy wymienia formy organizacyjne działalności kulturalnej, wśród których znajdują 
się obok teatrów, oper, operetek, filharmonii, orkiestr, instytucji filmowych, kin, muzeów, bibliotek, domów 

kultury, ognisk artystycznych, galerii sztuki – ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury. 
Jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, 
dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Prowadzenie działalności 
kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym 
(art. 9 ust. 1, 2). Instytucje kultury, a zwłaszcza muzea, jednostki organizacyjne mające na celu opiekę nad 
zabytkami, ośrodki badań i dokumentacji, biura wystaw artystycznych, galerie i centra sztuki, Filmoteka 
Narodowa, biblioteki, domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, ogniska artystyczne, domy pracy twórczej  

– prowadzą w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury. Do podstawowych zadań tych 
instytucji należy między innymi sprawowanie opieki nad zabytkami.  

 Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). W ramach ustawy gminy mogą wspierać działalność kulturalną związaną 
z ochroną zabytków i tradycji prowadzoną przez organizacje pozarządowe (między innymi stowarzyszenia).  

 Ustawie z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi 
ochrony krajobrazu, tzw. Ustawa Krajobrazowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 774 z późn. zm.). Ustawa definiuje 
pojęcie reklamy, szyldu, krajobrazu, krajobrazu kulturowego, krajobrazu priorytetowego. Nakłada 
też m.in. obowiązek sporządzania przez samorząd wojewódzki audytu krajobrazowego, w którym mają 
być zdefiniowane obszary krajobrazów priorytetowych, gdzie sejmik województwa ma mieć możliwość 
ustalania norm dotyczących wysokości, kształtu budynków i ewentualnego stosowania materiałów 
miejscowych lub tradycyjnej architektury. Ustawa wprowadza kary za nielegalne reklamy. Ponadto daje 
samorządom możliwość uchwalenia lokalnego kodeksu reklamowego, w którym określone zostaną zasady 
sytuowania m.in. tablic i urządzeń reklamowych. 
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 Rozporządzeniu 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 oraz robót budowlanych, badań 
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań 
archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1609). 

 Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie 
prowadzenie rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego 
wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem  
(Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 661) oraz Rozporządzeniu z dnia 10 września 2019 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji 
zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie 
z prawem. 

 Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie 
dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów 
Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków (Dz. U. z 2017 r. poz. 1674). 

 Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie odznaki „Za opiekę 
nad zabytkami” (Dz. U. z 2004 r. Nr 124, poz. 1304 z późn. zm.), które określa tryb składania wniosków 
o przyznanie odznaki, wzór i wymiary tej odznaki oraz sposób jej wręczania i noszenia. 

 Rozporządzeniu 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 2004 r. Nr 212, poz. 2153). 

 Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku informacyjnego 
umieszczanego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków  
(Dz. U. z 2004 r. Nr 30, poz. 259). 

 Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie 
wywozu zabytków za granicę (Dz. U. z 2011 r. Nr 89, poz. 510). 

 Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie nagród za odkrycie 
lub znalezienie zabytków archeologicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 650). 

 Zasady ochrony zabytków znajdujących się w muzeach i bibliotekach zostały określone w: 
 Ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 902). Określa podstawowe ramy 
i zasady funkcjonowania polskich muzeów. Według przepisów ustawy „Muzeum jest jednostką organizacyjną 
nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego 
i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach 
i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej 
oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania 
ze zgromadzonych zbiorów” (art. 1).  

 Ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479), która mówi, 
iż biblioteki i ich zbiory stanowią dobro narodowe, służą zachowaniu dziedzictwa narodowego. Biblioteki 
organizują i zapewniają dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej. 

 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). 
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Przy planowaniu i wykonywaniu prac konserwatorskich przy zabytkach, należy brać pod uwagę 
następujące zasady współczesnej doktryny konserwatorskiej, których stosowanie powinno również 
obowiązywać władze samorządowe: 
a. primum non nocere (po pierwsze nie szkodzić), 
b. maksymalne poszanowanie oryginalnej substancji zabytku i wszystkich jego wartości (materialnych 
i niematerialnych), 
c. minimalna niezbędna ingerencja (powstrzymywanie się od działań niekoniecznych), 
d. zasada, zgodnie z którą należy usuwać to (i tylko to, co na oryginał działa niszcząco), 
e. zasada czytelności i odróżnialności ingerencji, 
f. zasada odwracalności metod i materiałów, 
g. zasada wykonywania wszelkich prac zgodnie z najlepszą wiedzą i na najwyższym poziomie. 

Powyższe zasady dotyczą m.in. konserwatorów – pracowników urzędów, profesjonalnych 
konserwatorów, jak również pracowników samorządowych zajmujących się ochroną zabytków, właścicieli 
i użytkowników. 
 
 
4. Uwarunkowania zewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego 
 
 GPOnZ jest zgodny z założeniami polityki państwa w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami. 
Dokumenty, do których odwołuje się GPOnZ połączono na trzech poziomach: ogólnokrajowym, regionalnym 
(wojewódzkim) oraz lokalnym. Są to różnego rodzaju strategie, studia i programy, które dotykają problematyki 
ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego. 
 GPOnZ w swoich działaniach programowych nawiązuje do polityki krajowej szczególnie w zakresie 
poprawy stanu zabytków poprzez przekazywanie środków z budżetu gminy, wykorzystywania dziedzictwa 
kulturowego w promocji gminy, poprawy przepływu informacji pomiędzy gminą, organami ochrony zabytków 
oraz mieszkańcami, a także udostępnianiem informacji o zasobie zabytkowym gminy. Ważnym elementem jest 
również wspieranie działań z zakresu utrzymywania lokalnych tradycji kulturowych oraz wprowadzenie 
elementów lokalnego dziedzictwa do procesu edukacji oraz działań kulturalnych. 

 Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami 
 Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami został przyjęty uchwałą nr 82 Rady 
Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. 
 Głównym celem projektu Programu jest stworzenie warunków dla zapewnienia efektywnej ochrony 
i opieki nad zabytkami. W okresie 4 lat realizowany będzie we współpracy z państwowymi instytucjami 
kultury i organami administracji publicznej poprzez trzy cele szczegółowe podzielone na kierunki działania, tj.: 
Cel szczegółowy 1: „Optymalizacja systemu ochrony dziedzictwa kulturowego”, podzielony na kierunki 
działania: 

1. Wzmocnienie systemu ochrony na poziomie lokalnym. 
2. Wzmocnienie systemu ochrony na poziomie centralnym. 

Cel szczegółowy 2: „Wsparcie działań w zakresie opieki nad zabytkami”, podzielony na kierunki działania: 
1. Merytoryczne wsparcie działań w zakresie opieki nad zabytkami. 
2. Podnoszenie bezpieczeństwa zasobu zabytkowego. 

Cel szczegółowy 3: „Budowanie świadomości społecznej wartości dziedzictwa”, podzielony na kierunki 
działania: 

1. Upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa i jego wartości. 
2. Tworzenie warunków dla sprawowania społecznej opieki nad zabytkami. 
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 Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013 wraz z Uzupełnieniem na lata 2004-2020 
 Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013, przyjęta przez Radę Ministrów 21 września 
2004 r., rozwinięta w 2005 r. poprzez przygotowane przez Ministerstwo Kultury uzupełnienie Narodowej 

Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020, jest podstawowym dokumentem rządowym, w którym w oparciu 
o rzetelną analizę podjęto próbę określenia zasad polityki kulturalnej państwa w warunkach rynkowych. 
Stanowi ona podstawę do dalszych systemowych rozwiązań w dziedzinie kultury. Misją tej strategii jest 
„zrównoważony rozwój kultury jako najwyższej wartości przenoszonej ponad pokoleniami, określającej 
całokształt historycznego i cywilizacyjnego dorobku Polski, wartości warunkującej tożsamość narodową 
i zapewniającej ciągłość tradycji i rozwój regionów”. 
 Uznając kulturę za jeden z podstawowych czynników rozwoju regionów zapisano w Strategii 
następujące priorytety: 
– wzrost efektywności zarządzania kulturą, 
– wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie działalności kulturalnej i w systemie upowszechniania 
kultury, 
– wzrost uczestnictwa i wyrównanie szans w dostępie do szkolnictwa artystycznego, dóbr i usług kultury, 
– poprawa warunków działalności artystycznej, 
– efektywna promocja twórczości, 
– zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków, 

– zmniejszenie luki cywilizacyjnej przez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury. 
Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020 wprowadza programy operacyjne 
służące realizacji strategii. Jednym z nich jest Program Operacyjny „Dziedzictwo kulturowe”.  
 W programie wyróżnione zostały dwa komplementarne priorytety:  
– rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych. Podstawowym celem priorytetu jest poprawa stanu 
zachowania zabytków, kompleksowa ich rewaloryzacja, zwiększenie roli zabytków w rozwoju turystyki, 
poprawa warunków instytucjonalnych, prawnych i organizacyjnych w zakresie ochrony zabytków 
i ich dokumentacji, zabezpieczenie zabytków, muzealiów i archiwaliów przed skutkami klęsk żywiołowych, 
kradzieżami i nielegalnym wywozem za granicę,  
– rozwój kolekcji muzealnych – zadania związane z zakupami dzieł sztuki i kolekcji dla instytucji muzealnych, 
zakupami starodruków i archiwaliów, konserwacji i digitalizacji muzealiów, archiwaliów, starodruków, 
księgozbiorów oraz zbiorów filmowych, wspieraniu rozwoju muzealnych pracowni konserwatorskich 
oraz nowych technik konserwacji zabytków ruchomych. 

 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) 
 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) zwana SOR 
została przyjęta uchwałą nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. Jest to aktualizacja Strategii Rozwoju 
Kraju 2020, przyjętej Uchwałą Nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. 
 SOR jest strategicznym instrumentem zarządzania polityką rozwoju realizowaną przez instytucje 
państwa, która określa wskaźniki ich realizacji, wskazuje sposób ich osiągania oraz określa najważniejsze 
projekty służące realizacji celów SOR. 
 Głównym celem SOR jest tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski 
przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym 
i terytorialnym. 
 Zadania powiązane z obszarem ochrony zabytków zostały uwzględnione w następujących obszarach: 
 Obszar e-państwo – kierunek interwencji: 

 Budowa i rozwój e-administracji – orientacja administracji państwa na usługi cyfrowe. 
Wyznaczony projekt strategiczny: 
Digitalizacja i rozwój kultury cyfrowej – kontynuacja procesów związanych z digitalizacją, przechowywaniem 
i udostępnianiem różnego typu zasobów dziedzictwa cyfrowego w Polsce (muzealnych, bibliotecznych, 
archiwalnych, audiowizualnych i zabytków), w tym do celów ponownego wykorzystywania, w ramach którego 
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digitalizację należy rozumieć jako nowoczesną formę konserwacji i zabezpieczania najcenniejszych zasobów 
kultury. 
 Kapitał ludzki i społeczny – kierunek interwencji: 

 Wzmocnienie roli kultury dla rozwoju gospodarczego i spójności społecznej. 
Działania do 2030 r.: 

– Ochrona i promocja dziedzictwa narodowego – wykorzystanie potencjału dziedzictwa dla wzmacniania 
kapitału społecznego oraz poczucia tożsamości i wspólnoty; inwestycje w dziedzictwo narodowe (dobra 
kultury, nauki i sztuki, zabytki, rozwój sieci muzeów, wspieranie i promocja dziedzictwa kulturowego 
wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO). 
– Wzmacnianie tożsamości, poczucia wspólnoty i więzi międzypokoleniowych, poprzez uczestnictwo 
i zwiększanie dostępu do instytucji i dzieł kultury na wszystkich poziomach funkcjonowania wspólnoty 
(lokalnym, regionalnym, narodowym), likwidacja „białych plam” w dostępie do kultury. 

  Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) 2030 (projekt) 
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) 2030 zwana SRKS 

stanowi kontynuację i aktualizację przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 26 marca 2013 r. Strategii Rozwoju 
Kapitału Społecznego 2020. SRKS jest jednym z instrumentów realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju. 
 Głównym celem SRKS jest zatem wzrost jakości życia społecznego i kulturalnego Polaków. Realizacja 
tego celu odbywa się przez wdrażanie kierunków interwencji zaplanowanych do realizacji w trzech 
zasadniczych obszarach, których kluczowe znaczenie znajduje również odzwierciedlenie w nowym podtytule 
SRKS: współdziałanie, kultura, kreatywność. Są to: 
– obszar 1: Współdziałanie – społeczeństwo obywatelskie, 
– obszar 2: Kultura – tożsamość i postawy obywatelskie, 
– obszar 3: Kreatywność – potencjał kulturowy i kreatywny. 

Pełniejszego wykorzystania wymaga wpływ wybranych zasobów i narzędzi z obszaru kultury 
i dziedzictwa narodowego na poziom kapitału społecznego, m.in. w wymiarze budowania tożsamości 
i kształtowania postaw obywatelskich. Wydarzenia, inicjatywy i zasoby o charakterze kulturalnym mogą 
wzmacniać poczucie wspólnoty i tożsamości, cementować środowiska lokalne, stwarzać przestrzeń 
do poszukiwań i inspiracji oraz stanowić miejsce spotkań dla różnych grup wiekowych i zawodowych. Niski 
poziom kapitału społecznego oraz podziały społeczne utrudniają budowanie wspólnoty państwowej, a także 
wpływają na osłabienie więzi z państwem i jego instytucjami. 

Znaczenie kultury dla rozwoju i jakości kapitału społecznego jest wieloaspektowe. Z jednej strony 
warunkuje ona zachowania i postawy, ustanawia kody i sposoby komunikowania oraz organizacji 
społeczeństwa, z drugiej zaś stanowi zasób materialnych i niematerialnych dóbr, które tworzą fundament 
tożsamości i spoiwo społeczności. Potencjał kulturowy determinuje więc w istotnym zakresie sposoby 
podejmowania decyzji, umożliwia budowanie atmosfery otwartości i wzajemnego zaufania. Dziedzictwo 
kulturowe, umożliwiając budowanie i utrwalanie wspólnej tożsamości, jest kluczowym elementem potencjału 
kulturowego i stanowi bezcenny zasób, który powinien być wykorzystany dla obecnego i przyszłego rozwoju. 

Głównym celem SRKS jest wzrost jakości życia społecznego i kulturalnego Polaków. 
Projekt zakłada trzy cele szczegółowe Strategii, które  obejmują: 

1. Zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne poprzez: usprawnienie mechanizmów wspierania 
i współpracy instytucji publicznych z obywatelami, Rozwój i wzmacnianie zorganizowanych form aktywności 
obywatelskiej. 
2. Wzmacnianie roli kultury w budowaniu tożsamości i postaw obywatelskich poprzez: tworzenie warunków 
oraz budowanie kompetencji dla wzmacniania uczestnictwa w kulturze, ochronę dziedzictwa kulturowego 
oraz gromadzenie i zachowywanie dzieł kultury, digitalizacja, cyfrowa rekonstrukcja i udostępnianie dóbr 
kultury, umacnianie tożsamości i postaw obywatelskich przez kulturę, wzmocnienie promocji kultury polskiej 
za granicą. 
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3. Wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju przez sektory kultury i kreatywne poprzez: wzrost 
udziału sektorów kreatywnych w rozwoju gospodarczym kraju, rozwój kompetencji zawodowych na potrzeby 
branż kreatywnych, wzmocnienie potencjału kreatywnego społeczeństwa. 

W ramach celu szczegółowego 2 SRKS wyróżniono ponadto następujące priorytety: 
2.1. Tworzenie warunków oraz budowanie kompetencji dla wzmacniania uczestnictwa w kulturze, 
2.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz gromadzenie i zachowywanie dzieł kultury, 
2.3. Digitalizacja, cyfrowa rekonstrukcja i udostępnianie dóbr kultury, 
2.4. Umacnianie tożsamości i postaw obywatelskich przez kulturę, 
2.5. Wzmocnienie promocji kultury polskiej za granicą. 

Poniżej zostały przedstawione projekty, które są pośrednio związane z ochroną dziedzictwa 
kulturowego oraz których okres realizacji wykracza powyżej 2021 r. Projekty strategiczne SOR przypisane 
do zakresu interwencji SRKS: 
– Narodowy Program Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – program obejmujący takie 
działania, jak: rozwój instytucji dialogu obywatelskiego, zniesienie barier rozwojowych dla organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, reformę systemu finansowania organizacji przez państwo, edukację 
obywatelską i historyczną oraz rozwój wolontariatu. 
– Niepodległa – program budowania kapitału społecznego i wspólnoty obywatelskiej, zogniskowany wokół 
obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości Polski, obejmujący m.in. kształtowanie postaw 
patriotycznych, budowanie pamięci zbiorowej i spójnego wizerunku Polski, włączanie obywateli do działania 
na rzecz dobra wspólnego. 
– Pakiet dla Przemysłów Kreatywnych – ukierunkowany na wsparcie innowacyjnych produktów sektorów 
kultury i kreatywnych. Pakiet umożliwia budowanie przewagi konkurencyjnej w sektorze i przeciwdziała 
odpływowi kapitału kreatywnego. Proponowane działania obejmują m.in. wprowadzenie zachęt dla realizacji 
produkcji audiowizualnych w Polsce, wprowadzenie wakacji podatkowych dla firm z sektora kreatywnego, 
ustanowienie tzw. szybkiej ścieżki podatkowej dla międzynarodowych produkcji z segmentu audiowizualnego. 
– Program Klub – program wspierający działalność klubów sportowych (skierowaną do dzieci i młodzieży), 
które stanowią lokalne centra aktywności społecznej oraz są miejscem aktywnego spędzania czasu, budowania 
więzi społecznych i rozwijania kompetencji, takich jak umiejętność pracy w grupie, wytrwałość 
czy pracowitość. 
– Rozwój Czytelnictwa – projekt ma na celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli 
bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących 
centrum dostępu do kultury i wiedzy. 

SRKS definiuje również dodatkowe projekty strategiczne, które nie znalazły się w SOR. Zostały 
one opisane we wcześniejszych fragmentach niniejszego dokumentu poświęconych poszczególnym celom 
SRKS. Lista projektów strategicznych SRKS obejmuje: 
– Rozwój turystyki kulturowej – projekt ma na celu realizację działań systemowych dotyczących zabytków 
znajdujących się na szlakach kulturowych i uznanych za Pomniki Historii, w tym dofinansowanie prac 
konserwatorskich oraz projektów wspierających proces upowszechniania dziedzictwa kulturowego i jego 
wartości, a także aktywizujących zaangażowanie społeczne w proces ochrony i opieki nad zabytkami. Celem 
projektu jest stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez wzrost atrakcyjności turystycznej oparty 
na zasobach kulturowych. 

 Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 2030 
 Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 2030 została przyjęta uchwałą nr 239 Rady 
Ministrów dnia 13 grudnia 2011 r. Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski. Jego 
celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów 
rozwojowych do osiągnięcia konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa 
oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie. Koncepcja ta kładzie szczególny 
nacisk na budowanie i utrzymywanie ładu przestrzennego, ponieważ decyduje on o warunkach życia obywateli, 
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funkcjonowaniu gospodarki i pozwala wykorzystywać szanse rozwojowe. Koncepcja formułuje także zasady 
i działania służące zapobieganiu konfliktom w gospodarowaniu przestrzenią i zapewnieniu bezpieczeństwa, 
w tym powodziowego. W znacznie większym stopniu niż dotychczas uwzględnia problematykę ochrony 
dziedzictwa kulturowego w systemie kształtowania prawidłowej polityki przestrzennej. 
 Jako cele polityki przestrzennej w aspekcie ochrony zabytków wskazano: 
– ograniczenie presji urbanizacyjnej na obszary dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, poprzez rozwój 
narzędzi wspierania finansowego ochrony przyrody i krajobrazu, 
– wprowadzenie systemu standardów zabudowy i zagospodarowania terenu na terenach o niższym reżimie 
ochronnym, 
– wprowadzenie narzędzi kompensacji utraconych korzyści ekonomicznych na terenach o wysokich 
restrykcjach konserwatorskich, 
– wspieranie rewitalizacji zdegradowanych przestrzeni: starych dzielnic mieszkaniowych, obiektów 
poprzemysłowych, pokolejowych, opuszczonych wsi przez przyjęcie regulacji z zakresu rewitalizacji obszarów 
miejskich i starych zasobów mieszkaniowych. 
 
 
4.1. Relacje Gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi na poziomie 
województwa i powiatu 
 
 Przy sporządzaniu GPOnZ omówiono uwarunkowania zewnętrzne ochrony zasobów dziedzictwa 
i krajobrazu kulturowego gminy wynikające z dokumentów na poziomie: 
– wojewódzkim: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030, 
Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 – projekt, Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami 
w Województwie Podkarpackim na lata 2018-2021; 
– powiatowym:. Strategia Rozwoju Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2022, Strategia rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”. 
 Poniżej przedstawiono analizę ww. dokumentów oraz obszarów – obiektów, które związane 
są nierozerwalnie z krajobrazem kulturowym gminy Skołyszyn. GPOnZ jest zgodny z celami, zasadami 
i kierunkami wyznaczonymi w wojewódzkich i powiatowych dokumentach programowych 
oraz z dokumentami wyznaczającymi kierunki polityki przestrzennej gminy. 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 został 
przyjęty uchwałą nr LIX/930/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. 
 Plan jest podstawowym narzędziem prowadzenia przez władze samorządowe województwa polityki 
regionalnej, w tym kształtowania i utrzymania ładu przestrzennego. 
 Województwo podkarpackie charakteryzuje się bogactwem i różnorodnością zasobów kulturowych, 
co w połączeniu z wysokimi walorami przyrodniczymi daje możliwość rozwoju turystyki jako ważnej gałęzi 
gospodarki regionu. 
 W Planie zawarto także wykaz działań i zadań w zakresie ochrony dziedzictwo kulturowego, których 
realizacja jest niezbędna dla osiągnięcia założonych celów. 
 Zachowanie i ochrona zabytkowych obiektów i założeń przestrzennych: 
1) zachowanie zabytkowych obiektów i założeń przestrzennych; 
2) wpisanie na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO dóbr kultury; 
3) uznanie za pomniki historii zabytkowych obiektów, zespołów architektonicznych i założeń przestrzennych; 
4) rewaloryzację historycznych układów urbanistycznych i innych założeń przestrzennych,  
w tym ruralistycznych, zarówno wpisanych do rejestru zabytków jak i pozostających poza nim; 
5) podejmowanie działań służących rewitalizacji założeń przestrzennych z uwzględnieniem wymogów 
konserwatorskich, lokalnego charakteru i specyfiki zabudowy, w sytuacji nagromadzenia negatywnych zjawisk 
o charakterze nie tylko przestrzennym, ale również społeczno-gospodarczym;  
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6) utrzymanie obiektów zabytkowych zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, dbałość o stan techniczny, 
estetykę ich oraz ich otoczenia;  
7) nadawanie nieużytkowanym obiektom zabytkowym nowych funkcji i dostosowywanie ich do aktualnych 
potrzeb, w tym między innymi do celów turystycznych, w sposób nie pomniejszający ich wartości zabytkowej, 
historycznej i kulturowej;  
8) zachowanie i ochrona zabytków architektury cmentarnej, w szczególności cmentarzy z I Wojny Światowej, 
a także cmentarzy oraz pozostałości cmentarzy dawnych mniejszości etnicznych i wyznaniowych;  
9) zachowanie i ochrona budownictwa drewnianego, poprzez utrzymanie wartościowych obiektów in situ, 
przenoszenie obiektów, które tego wymagają do skansenów, a także tworzenie nowych założeń o charakterze 
skansenów;  
10) zachowanie i ochrona zabytków techniki oraz zabytkowych obiektów i założeń przemysłowych,  
w tym m.in. zabytkowej infrastruktury kolejowej oraz zabytkowych dworców, a także utrzymanie 
funkcjonowania kolejki Przeworsk – Dynów i Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej oraz jej ewentualne przedłużenie, 
zgodnie z jej dawnym przebiegiem;  
11) zachowanie i ochrona dziedzictwa archeologicznego, poprzez ochronę stanowisk archeologicznych, 
zagospodarowanie i eksponowanie stanowisk o własnej czytelnej formie krajobrazowej w celach 
turystycznych, kulturowych i edukacyjnych, w tym tworzenie parków kulturowych dziedzictwa 
archeologicznego. 

Zachowanie i ochrona współczesnego materialnego dziedzictwa kulturowego 
 Dla zachowania i ochrony współczesnego dziedzictwa kulturowego za istotne uznaje się:  
1) objęcie ochroną dóbr kultury współczesnej, a także innych obiektów spełniających ustawowe kryteria dóbr 
kultury współczesnej;  
2) wpisanie najcenniejszych obiektów, zespołów zabudowy i założeń przestrzennych, w tym również tych 
stanowiących dobra kultury współczesnej do rejestru zabytków w celu objęcia ochroną konserwatorską;  
3) objęcie ochroną wartościowych obiektów i założeń związanych z powstaniem Centralnego Okręgu 
Przemysłowego i rozwijanych po II Wojnie Światowej w ramach urbanizacji i industrializacji regionu,  
w tym obiektów i założeń powstałych w okresie socrealizmu. 

Rozwijanie sieci szlaków kulturowych, jako istotnego elementu spajającego zasoby kulturowe 
województwa 

 Ze względu na edukacyjne i turystyczne znaczenie sieci szlaków kulturowych w województwie 
podkarpackim, ich rozwój realizowany będzie poprzez:  
1) utrzymanie wytyczonych i funkcjonujących szlaków kulturowych, w tym szlaków o charakterze 
międzynarodowym, międzyregionalnym i transgranicznym;  
2) powiązanie istniejących szlaków architektury drewnianej województwa podkarpackiego, małopolskiego 
i świętokrzyskiego, a także województwa śląskiego;  
3) przedłużenie na teren województwa podkarpackiego istniejących szlaków kulturowych biegnących przez 
województwa sąsiednie m.in.: 
– Szlaku cmentarzy wojskowych z I Wojny Światowej z terenu woj. Małopolskiego, które licznie występują 
na terenie gminy Skołyszyn; 
– innych szlaków kulturowych grupujących wspólne elementy kulturowe. 
4) tworzenie nowych szlaków kulturowych rowerowych, pieszych, samochodowych i wodnych, w tym również 
szlaków międzyregionalnych i transgranicznych, w oparciu o zasoby kulturowe województwa oraz inne 
elementy związane z historią regionu z uwzględnieniem elementów pozakulturowych takich jak wartości 
przyrodnicze czy krajobrazowe, w oparciu o: 
– zasoby zabytkowej architektury regionu, m.in. ze względu na ich funkcje i charakter bądź epokę i styl, 
w którym powstały (m.in. zabytki architektury sakralnej, obronnej, rezydencjonalnej, zabytkowa zabudowa 
miejska i małomiasteczkowa, budownictwo związane z Centralnym Okręgiem Przemysłowym); 
– krainy geograficzne i podregiony (np. Karpaty, Bieszczady, Pogórze Przemyskie, Płaskowyż Tarnogrodzki 
itd.); 

Id: 24AD511B-AD71-4143-8592-385BFD33884C. Uchwalony Strona 16



 
Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Skołyszyn na lata 2020-2023 

17 

 

– mniejszości etniczne i narodowe i ich spuściznę materialną: żydowską, łemkowską, bojkowską, ukraińską, 
osadników niemieckich;  
– wyznania: rzymsko-katolickie, grecko-katolickie, prawosławne, chrześcijańskie, wyznania reformowane, 
judaizm, w tym chasydyzm ew. inne i ich spuściznę materialną; 
– historyczne osoby oraz rodziny i rody związane z regionem, a także dawne stany  i grupy społeczne 
(mieszczaństwo, ziemiaństwo, magnateria); 
– wydarzenia historyczne, podania i legendy; 
– historyczne szlaki i trakty, w tym handlowe i pątnicze; 
– zabytki techniki w tym m.in. funkcjonujące zabytkowe kolejki wąskotorowe oraz inne elementy dawnej 
infrastruktury transportowej; 
– archeologiczne dziedzictwo kulturowe z uwzględnieniem zbiorów muzealnych oraz obiektów występujących 
w terenie takich jak: grodziska, kurhany itd.; 
– elementy etnograficzne, w tym tradycyjną kulturę ludową oraz rzemiosło; 
– inne elementy dziedzictwa kulturowego regionu. 

Ochrona pozostałych zasobów i elementów dziedzictwa kulturowego, w tym zasobów niematerialnych 
 Dla zachowania, ochrony oraz propagowania spuścizny kulturowej regionu, w tym również 
jej elementów niematerialnych oraz podnoszenia jego atrakcyjności turystycznej oraz świadomości 
jego walorów wśród mieszkańców regionu za istotne uznaje się:  
1) realizowanie inwestycji służących zachowaniu, ochronie i propagowaniu dziedzictwa kulturowego,  
w tym obiektów i założeń o charakterze wystawienniczym, muzealnym, jak również o charakterze skansenów;  
2) obejmowanie ochroną nazw geograficznych, historycznych lub tradycyjnych nazw obiektu budowlanego, 
placu, ulicy lub jednostki osadniczej – ważnych elementów dziedzictwa kulturowego i tożsamości lokalnej. 

 Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 – projekt  
 Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 – projekt został przyjęty uchwałą nr 56/1393/19 
Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 24 czerwca 2019 r. 
 Strategia rozwoju województwa jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu 
województwa, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni 
regionalnej. 
 Tworzenie warunków dla upowszechniania kultury, rozwijania form działalności kulturalnej 
i interpretacji dziedzictwa wraz ze zwiększeniem kompetencji kulturowych mieszkańców Kultura jest bardzo 
ważnym aspektem życia, kreującym postawy społeczne, normy estetyczne, moralne i etyczne wartości. 
Priorytetowe są zatem działania kreujące markę kulturową województwa w oparciu o potencjał instytucjonalny, 
wydarzania o randze regionalnej i ponadregionalnej oraz promocji obiektów zabytkowych. Bogata baza 
zasobów dziedzictwa umożliwi tworzenie innowacyjnych produktów kulturowych i turystycznych, wzrost 
kompetencji kulturowych oraz artystycznych mieszkańców regionu, a także będzie miała wpływ na poprawę 
dostępności do ofert tego obszaru. Stworzenie atrakcyjnego wizerunku naszego województwa (tak w kraju, 
jak i poza jego granicami) będzie opierać się na produktach które będą innowacyjne i unikalne, a także 
konkurencyjne w przestrzeni publicznej, tj. Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej 
czy Podkarpacki Szlak Filmowy. Podejmowanie działań edukacyjnych wśród mieszkańców przyczyni 
się do wzrostu tożsamości regionalnej i lokalnej. 
 Zakładane działania:  
– monitorowanie inicjatyw oraz prowadzenie badań w obszarze kultury we współpracy z przedstawicielami 
sektora kultury, edukacji i instytucjami naukowo-badawczymi;  
– tworzenie bogatej oferty kulturalnej wraz z poprawą jej dostępności oraz inicjowanie działań na rzecz 
zwiększenia uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych i budowy więzi lokalnych;  
– inicjowanie działań mających na celu popularyzację kultury i dziedzictwa, w tym dziedzictwa 
niematerialnego i kultury technicznej, jako elementu umacniania tożsamości regionalnej oraz pomnażania 
kapitału ludzkiego i społecznego;  
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– stwarzanie warunków sprzyjających wzrostowi kompetencji kulturowych oraz artystycznych mieszkańców 
regionu, m.in. poprzez rozwój edukacji kulturowej;  
– wsparcie twórców oraz stymulowanie rozwoju kultury poprzez dedykowane programy stypendialne, 
konkursy i nagrody tematyczne;  
– promocja regionu oraz popularyzacja jego kultury poprzez rozwój turystyki kulturowej;  
– rozwój działań i form instytucjonalnej ochrony i popularyzacji dziedzictwa Kresów, w tym Portalu Muzeum 
Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej;  
– stworzenie Podkarpackiego Szlaku Filmowego wychodzącego naprzeciw potrzebie opracowania 
i upowszechniania filmowego dziedzictwa kulturowego regionu oraz przygotowanie oferty profesjonalnych 
wydarzeń filmowych. 
 Wzmacnianie współpracy i partnerstwa na rzecz wykorzystania regionalnych zasobów dziedzictwa 
i kultury współczesnej jako potencjału rozwojowego i innowacyjne wykorzystanie dóbr kulturowych generuje 
impulsy do rozwoju gospodarczego regionu. Oddziaływanie tego obszaru na procesy rozwojowe będzie zależne 
od jakości i rangi oferty kulturowej, a przede wszystkim jej atrakcyjności dla odbiorców. Tworzenie 
aktywizującej oferty kulturowej będzie realizowane poprzez projekty o randze ponadregionalnej 
i międzynarodowej, integrację dziedzin z zakresu kultury, sieciowanie podmiotów związanych z kulturą 
i dziedzictwem oraz utrzymanie cykliczności wydarzeń tj. Indeks Kultury, Światowy Festiwal Polonijnych 
Zespołów Folklorystycznych. Wzrost dostępności i jakości zasobów kulturowych wzmocni promocję regionu 
oraz tożsamość regionalną. 
 Zakładane działania:  
– realizacja projektów kulturowych o randze ponadregionalnej i międzynarodowej;  
– integracja działań z przedsięwzięciami w obszarze przemysłów kultury, w szczególności przemysłu 
filmowego;  
– inicjowanie i wspieranie procesów na rzecz tworzenia silnych marek kulturowych o znaczeniu ogólnopolskim 
i międzynarodowym;  
– sieciowanie podmiotów zaangażowanych w tworzenie, ochronę, udostępnianie, popularyzację kultury 
oraz dziedzictwa kulturowego w celu integracji działań w obszarze kultury, w tym Indeksu Kultury jako 
cyklicznej konferencji i wydarzeń towarzyszących. 
 Infrastruktura kultury i zwiększenie atrakcyjności dziedzictwa kulturowego. Województwo 
podkarpackie wyróżnia bogate dziedzictwo kulturowe regionu, które należy objąć należytą ochroną 
i racjonalnie wykorzystywać zasoby dla rozwoju województwa i budowania kapitału społecznego. Konieczne 
jest podejmowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony obiektów zabytkowych i miejsc cennych kulturowo, 
nowych inwestycji infrastrukturalnych i modernizacji istniejących. Należy również podejmować adaptacje 
obiektów w celu tworzenia nowoczesnych produktów kulturowych i turystycznych z wykorzystaniem form 
cyfrowych i wirtualnych. Wagę ochrony zabytków oraz opieki nad zabytkami i ujęcia tych aspektów w strategii 
regionalnej wskazuje ustawa kierunkowa.  
 Zakładane działania:  
– ochrona obiektów zabytkowych i miejsc cennych kulturowo jako element działań prorozwojowych 
i prospołecznych;  
– restauracja i adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego, w tym przemysłowego, w celu tworzenia 
innowacyjnych produktów kulturowych i turystycznych;  
– poprawa jakości, poszerzanie i budowa nowej infrastruktury kultury, m.in. poprzez realizację projektów 
adaptacyjnych, modernizacyjnych i technologicznych w instytucjach kultury;  
– realizacja projektów digitalizacyjnych oraz informatycznych mających na celu ułatwienie i poszerzenie 
dostępu do kultury. 

W Strategii nie wskazano elementów dziedzictwa kulturowego z terenu gminy Skołyszyn. 
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 Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w Województwie Podkarpackim na lata 2018-2021 
 Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w Województwie Podkarpackim na lata 2018-2021 został 
przyjęty uchwałą nr LXI/966/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 września 2018 r. Program 
ten jest kolejną już aktualizacją Programu.  
 W Programie dokonano wyboru konkretnych priorytetów, dokonany on został po wcześniejszej 
gruntownej analizie zasobu dziedzictwa kulturowego w regionie. Analizie takiej poddano zarówno układy 
urbanistyczne, budowle sakralne, obiekty architektury rezydencjonalnej, obronnej i użyteczności publicznej, 
budownictwo drewniane i przemysłowe, zabytkowe zespoły zieleni i cmentarze, bogaty zasób dziedzictwa 
archeologicznego, zabytki ruchome (zgromadzone w zbiorach muzealnych oraz w obiektach sakralnych), 
jak również krajobraz kulturowy. 
 W Programie wyznaczono trzy priorytety wraz z kierunkami i działaniami.  
Priorytet I Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego. 
Priorytet II Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym jako czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego 
województwa. 
Priorytet III Badanie i dokumentacja dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego oraz promocja 
i edukacja służące budowaniu tożsamości. 
 Działania wskazane do realizacji dotyczą m.in.: 
– poprawy skuteczności ochrony i stanu zachowania dziedzictwa kulturowego, 
– systematycznego wzmacniania i utrwalania tożsamości mieszkańców województwa, 
– budowania wiedzy o zabytkach i efektywnego zarządzania tymi zasobami. 

Niezwykle istotnym elementem dziedzictwa kulturowego województwa podkarpackiego jest obecna 
do dziś znaczna liczba kościołów drewnianych. Wśród grupy najstarszych zachowanych kościołów 
drewnianych i charakteryzujących się wybitnymi walorami architektonicznymi wyróżniony został kościół 
w Święcanach z terenu gminy Skołyszyn, w którym znajdują się unikatowe dekoracje malarskie – malowidła 
na deskach stropu, belce i przegrodzie tęczowej kościoła utrzymane w stylistyce późnego średniowiecza. 

 Z terenu gminy wskazano także na wartościowy zespół budynków przemysłowych (zespół dworsko 
-folwarczny z dworem i parkiem) w Skołyszynie-Lisówku, który wpisany jest do rejestru zabytków. 

Charakterystyczne dla Podkarpacia są także liczne i nie rzadko wyjątkowe cmentarze z okresu I wojny 
światowej. Są one znaczącym elementem krajobrazu kulturowego terenu gminy Skołyszyn. 

 Strategia Rozwoju Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2022 
 Strategia Rozwoju Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2022 została przyjęta uchwałą nr XXI/138/2016 
Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 r. 
 Dokument Strategii ma wspomagać działania Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w Jaśle 
oraz mobilizować całą społeczność powiatu do podejmowania wysiłków dla realizacji założonych celów. 
Ma również stanowić podstawę koordynacji działań podejmowanych przez różne podmioty na rzecz rozwoju 
powiatu jasielskiego. 
 Wizja rozwoju powiatu jasielskiego – Powiat jasielski zapewni mieszkańcom możliwości korzystania 
z funkcjonalnego układu urbanistycznego i komunikacyjnego, czystego środowiska, dziedzictwa kulturowego, 
pozwoli uzyskać nowoczesne wykształcenie oraz zapewni wystarczającą ilość miejsc pracy w innowacyjnych 
przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolnych. 
 Podjęcie wymienionych wyzwań rozwojowych, we współpracy z liderami środowiska lokalnego, 
jest podstawą sformułowania celu generalnego Strategii, którym jest: Poprawa jakości życia mieszkańców 
powiatu poprzez efektywne i zrównoważone wykorzystanie dostępnych zasobów dla rozwoju społeczno 
-gospodarczego. 
 W Strategii dokonano diagnozy sytuacji strategicznej powiatu jasielskiego, na podstawie których 
wyznaczono cztery pola strategii jego rozwoju, w których wyznaczono priorytety wraz z celami.  
W obszarze ochrony zabytków można wskazać:  
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 Pole strategiczne 1. Zrównoważony rozwój gospodarczy powiatu w oparciu o inteligentne specjalizacje 
Podkarpacia. 
Priorytet 2. Rozwój oferty turystycznej. 
Cel 1. Powiat jako miejsce atrakcyjne dla turystów. 
1. Skoordynowana informacja turystyczna i promocja powiatu. 
2. Stworzenie jednolitego systemu obsługi ruchu turystycznego. 
3. Tworzenie innowacyjnych produktów turystycznych, w tym produktów e-turystyki. 
4. Współpraca regionalna i międzynarodowa w zakresie promocji i rozwoju turystyki. 
5. Tworzenie zintegrowanych produktów turystycznych w regionie. 
6. Tworzenie i promocja powiatowych i regionalnych marek turystycznych. 
Cel 2. Działania w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej. 
1. Poprawa dostępności do posiadanych zasobów turystycznych. 
2. Promowanie i podejmowanie działań na rzecz tworzenia produktów turystycznych powiatu. 
3. Podejmowanie działań na rzecz rozbudowy bazy noclegowej i gastronomicznej. 
4. Wykorzystanie i rozbudowa infrastruktury terenów nadrzecznych. 
5. Budowa ścieżek rowerowych i spacerowych oraz parkingów turystycznych wraz z zapleczem. 
6. Tworzenie zasobów technicznych dla produktów e-turystyki. 
 Pole strategiczne 2. Poprawa jakości i dostępności usług publicznych. 
Priorytet 4. Wykorzystanie usług kulturalnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego. 
Cel 1. Rozwój i promocja kultury i dziedzictwa powiatu 
1. Kreowanie lokalnych przemysłów kultury. 
2. Wzmocnienie współpracy z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań z zakresu kultury. 
3. Promocja dziedzictwa kulturowego powiatu.  
Cel 2. Ochrona kultury i dziedzictwa powiatu. 
1. Ochrona zabytków. 
2. Podejmowanie działań w zakresie mecenatu nad lokalnymi twórcami kultury i rzemiosła tradycyjnego. 
3. Wspieranie instytucji i organizacji chroniących i promujących dziedzictwo kulturowe. 
Pole strategiczne 3. Poprawa spójności i rozwijanie potencjału powiatu. 
 Priorytet 3 Poprawa spójności przestrzennej i ładu przestrzennego. 
Cel 2. Poprawa spójności i ładu przestrzennego. 
3. Rewitalizacja przestrzeni i tworzenie miejsc atrakcyjnych dla mieszkańców i turystów. 
4. Zachowanie tradycyjnego krajobrazu i przywracanie jakości obszarom zdegradowanym krajobrazowo. 

W Strategii podkreślono rolę charakterystycznego elementu krajobrazu powiatu, jakim  
są m.in. drewniane i murowane kościoły, dawne dwory szlacheckie i parki dworskie. Nie wskazano 
konkretnych przykładów z terenu gminy.  

Elementem rozwoju turystycznego powiatu są regionalne szlaki tematyczne, które są ściśle powiązane 
z terenem gminy Skołyszyn, m.in.: 
– Szlak Cmentarzy z I Wojny Światowej (Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej), 
– Szlak Architektury Drewnianej (kościół parafialny pw. św. Anny w Święcanach), 
–Szlak Naftowy łączący ze sobą miejsca związane z narodzinami i historią przemysłu naftowego w Polsce  
i na Ukrainie (Transgraniczny Szlak Naftowy w Harklowej). 
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 Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania „LIWOCZ” 
 Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” została przyjęta uchwała nr 6 z dnia 21.06.2018 r. Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”. 
 To dokument strategiczny, w którym określone zostały kierunki rozwoju obszaru dwóch gmin powiatu 
jasielskiego (Skołyszyn, Brzyska) i trzech gmin powiatu dębickiego (Jodłowa, Brzostek, Pilzno). 
 W Strategii sformułowane cele ogólne, będą realizowane poprzez cele szczegółowe, składające 
się z przedsięwzięć, które stanowić będą propozycje rozwiązywania problemów. Poniżej zostały wskazane 
te, które związane są z dziedzictwem kulturowym. 
Cel ogólny: Aktywizacja lokalnej społeczności w oparciu o potencjał i zasoby lokalne. 
Cel szczegółowy: Wzmocnienie więzi społecznych i kulturowych mieszkańców oraz zwiększenie oferty 
spędzania wolnego czasu. 
 Przedsięwzięcia: 
– Organizacja festynów, pikników, zajęć kulturalnych i rekreacyjnych kultywujących lokalną historię 
i tradycję. 
– Budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury związanej z turystyką lub rekreacją 
lub kulturą. 
– Wsparcie inicjatyw służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego. 
– Wydanie publikacji książkowych dot. dziedzictwa lokalnego. 

W Strategii nie wskazano elementów dziedzictwa kulturowego gminy Skołyszyn. 
 
 
5. Uwarunkowania wewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego 
 
 
5.1. Relacje Gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi na poziomie gminy 
 
 GPOnZ zgodny jest z dokumentami: 

 Aktualizacja Strategii rozwoju gminy Skołyszyn na lata 2014-2020 
 Aktualizacja Strategii rozwoju gminy Skołyszyn na lata 2014-2020 została przyjęta uchwałą 
nr XXX/200/13 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 27 grudnia 2013 r. 
 Dokument wyznacza kluczowe obszary działań strategicznych na najbliższe kilka lat. Przyjęte 
w Strategii podstawowe kierunki rozwoju koncentrują się przede wszystkim na kilku najważniejszych 
kwestiach mających szczególnie ważne znaczenie dla podstawowych wyzwań nowej polityki spójności,  
a tym samym dla przyszłości gminy. 
 Wizja: Jesteśmy gminą bezpieczną, rozwijająca się, sprzyjającą przedsiębiorcom, stwarzającą 
korzystne warunki dla inwestorów. Czyste środowisko i malownicze krajobrazy tworzą idealne warunki 
do rozwoju turystyki i rekreacji. 
 Misja: Budujmy swoją bezpieczną gminę z zachowaniem naturalnych warunków służących rozwojowi 
rolnictwa ekologicznego oraz turystyce i rekreacji. 
 W ramach prowadzonych ankiet i konsultacji oraz w oparciu o przeprowadzoną analizę SWOT 
oraz dążąc do osiągnięcia założeń wizji przyjęto za niezbędne wyodrębnienie 5 obszarów strategicznych, 
w tym obszary związane pośrednio z dziedzictwem kulturowym: 
– Turystyka,  
– Edukacja i kultura, rozwój zasobów ludzkich. 
Dla celów wyznaczone zostały cele strategiczne wraz z zadaniami szczegółowymi. 
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Obszar Turystyka 
Cel strategiczny: Rozwój turystyki i sportu na terenie Gminy poprzez wykorzystanie walorów środowiska 
naturalnego i dziedzictwa kulturowego.  
 Zadania szczegółowe:  
– Ochrona i wykorzystanie turystyczne walorów środowiska naturalnego.  
– Odbudowa i modernizacja obiektów dziedzictwa kulturowego. 
– Działania wspierające powstanie i rozwój gospodarstw agroturystycznych. 
– Promocja turystyki i agroturystyki na terenie Gminy. 
Obszar Edukacja i kultura, rozwój zasobów ludzkich 
Cel strategiczny: Poprawa warunków życia mieszkańców, w szczególności poprzez inwestycje w infrastrukturę 
społeczną oraz wszechstronny rozwój kapitału społecznego. 
 Zadania szczegółowe: 
– Poprawa jakości środowiska oraz zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych, krajobrazowych 
i dziedzictwa kulturowego. 
– Budowa i modernizacja placówek edukacyjno-kulturalnych oraz ich doposażenie w sprzęt dydaktyczny 
i naukowy. 
– Upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji jako sposobu spędzania wolnego czasu. 

 Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych 
 Plan ochrony zabytków gminy Skołyszyn na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych 
został opracowany w 2007 r. Zgodnie z przepisami dokument jest systematycznie aktualizowany. 
 Plan został wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. 
w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.  
 Ochrona zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych polega na planowaniu, 
przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć zapobiegawczych, dokumentacyjnych, zabezpieczających, 
ratowniczych i konserwatorskich, mających na celu ich uratowanie przed zniszczeniem, uszkodzeniem 
lub zaginięciem. 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skołyszyn 
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skołyszyn zostało 
przyjęte uchwałą nr IV/31/2001 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 30 sierpnia 2001 r. wraz z późniejszymi 
zmianami. Ostatnia zmiana została przyjęta uchwałą nr XXXVI/238/2017 Rady Gminy w Skołyszynie  
z dnia 28 grudnia 2017 r. 

Studium jest narzędziem kształtowania polityki przestrzennej samorządu. Głównym zadaniem Studium 
jest określenie polityki przestrzennej gminy, wpisanej w politykę przestrzenną państwa oraz ogólnych 
kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego gminy. Studium ma także za zadanie sformułowanie 
lokalnych uwarunkowań, celów i programów rozwoju, tym samym jest dokumentem wytyczającym ogólną 
politykę przestrzenną gminy i jednocześnie posiada charakter wytycznych do sporządzenia miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. 
 W celu ochrony zasobów kulturowych i wartości krajobrazu kulturowego obszaru gminy ustala się:  
– strefę ścisłej ochrony konserwatorskiej,  
– strefę ochrony ekspozycji,  
– obszary ochrony rezerwatowej,  
– zasady ochrony archeologicznej,  
– zasady ochrony krajobrazu. Strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej.  
 Strefę ścisłej ochrony stanowi sam obiekt zabytkowy oraz najbliższe otoczenie w granicach działki 
na której znajduje się obiekt wpisany do rejestru zabytków. 
 Tylko obiekty sakralne znajdują się w dobrym stanie technicznym. Pozostałe są silnie zniszczone 
lub stanowią ruinę. Z powyższych względów ścisłą ochroną należy objąć kościoły w Sławęcinie, Święcanach 
i w Harklowej. Dla mocno zniszczonych obiektów należy precyzyjnie ustalić możliwość ich zachowania 
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jako trwałych ruin, odbudowy lub w ogóle rozważyć sensowność ich utrzymania jako zabytków.  
Powinno to mieć odzwierciedlenie w planach o randze miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
rozstrzygających przyszłość tych obiektów i związanych z nimi stref ścisłej ochrony konserwatorskiej. 
 W strefie ścisłej ochrony obiektu zabytkowego:  
– wszystkie prace remontowe i inne należy podporządkować całkowicie zachowaniu chronionych wartości 
lub odtworzeniu (całkowicie lub częściowo w zależności od stanu obiektu) jego wyglądu historycznego, 
– szczególnie należy zakazać prowadzenia inwestycji mogących naruszyć: chroniony układ urbanistyczny, 
architekturę obiektów kubaturowych zaliczanych do zabytków i dawne założenia ogrodowe i parkowe. 
 Strefa ochrony ekspozycji – strefę tę stanowi obszar w otoczeniu terenu obiektu lub zespołu 
zabytkowego, który należy chronić ze względu na walory krajobrazowe i kulturowe. Ze względu na nasilające 
się procesy urbanizacyjne szczególnie wskazane jest ustalenie strefy ochrony ekspozycji dla kościoła  
we wsi Święcany.  
 W obszarze strefy należy: 
– zachować elementy krajobrazowe (stawy, zieleń, ukształtowanie terenu) zapewniające otwarcie widokowe 
i atrakcyjność krajobrazową ekspozycji kościoła w najbliższym otoczeniu, szczególnie od drogi powiatowej 
nr 19111, 
– utrzymać charakter i skalę zabudowy wiejskiej na całym obszarze strefy, 
– wprowadzić zieleń izolacyjną dla obiektów szczególnie agresywnych dla krajobrazu historycznego (parkingi, 
obiekty techniczne itp.), stosowanie zasłon widokowych z zieleni przy obiektach degradujących krajobraz,  
– zadbać o wysokie walory estetyczne budynków i nawiązywanie architektonicznych detali do form 
regionalnych,  
– zadbać o zachowanie walorów widokowych poprzez właściwe wkomponowanie obiektów infrastruktury 
technicznej. 
 Ochroną archeologiczną należy objąć stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków. 
Ustala się aby:  
– wszelkie działania inwestycyjne na obszarze stanowisk oraz w ich najbliższym sąsiedztwie mogą 
być prowadzone tylko po uzyskaniu zezwolenia Wojewódzkiego konserwatora Zabytków, 
– wszelkie zmiany sposobu użytkowania terenów na których znajdują się stanowiska archeologiczne winny 
być uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 
– prace ziemne i budowlane na obszarze stanowisk mogą być prowadzone wyłącznie po wcześniejszym 
uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, uzgodnienie takie może być uzależnione 
od prowadzenia wcześniejszych archeologicznych badań ratowniczych bądź zobowiązania się inwestora 
do zapewnienia nadzorów archeologicznych nad prowadzonymi pracami, 
– w wypadku planowania na terenie gminy dużych inwestycji związanych z pracami ziemnymi, bez względu 
na to, czy na ich terenie bądź w sąsiedztwie znajdują się zewidencjonowane stanowiska archeologiczne,  
czy też nie, powinny być one uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 
– roboty ziemne związane z inwestycjami liniowymi (wykopy pod instalacje teletechniczne, gazowe, 
kanalizacyjne itp.), bez względu na to, czy prowadzone są w obrębie stanowisk archeologicznych bądź  
w ich sąsiedztwie, czy też nie, powinny być prowadzone po nadzorem archeologicznym. 
 Ochroną krajobrazową proponuje się objąć cały obszar gminy. Ustalenia Studium dotyczące 
kształtowania zagospodarowania przestrzennego od budownictwa po działalność gospodarczą uwzględniają 
zachowanie oraz wyeksponowanie walorów krajobrazowych gminy, szczególnie pielęgnację rolniczego 
krajobrazu kulturowego. Ze względu na konieczność zachowania ciągłości kulturowej i ochrony zasobów 
kulturowych zaleca się:  
– zachowanie mozaiki ekosystemów harmonizującej z krajobrazem pogórza, w tym form rolnictwa 
niezbędnych do utrzymania tych ekosystemów,  
– dbałość o wysokie walory estetyczne budynków i nawiązywanie architektonicznych detali do form 
regionalnych (w szczególności w północnej części gminy),  
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– zachowanie i ochronę kapliczek i kaplic, które nie ujęte w rejestrze zabytków stanowią jednak wartościowe 
elementy krajobrazu kulturowego,  
– zwrócenie uwagi na ważny element historycznego krajobrazu gminy jakim jest linia kolejowa z zabytkowymi 
budynkami – stacjami, dworcami (należy określić ich wartość zabytkową i zasady ochrony),  
– wskazać godne naśladowania przykłady rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania terenów nie tylko 
budownictwa mieszkaniowego, ale także hoteli, restauracji, obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych 
(szczególnie w pasie drogi krajowej nr 28 pozbawionej ciekawych akcentów współczesnej architektury),  
– wzbogacanie walorów widokowych poprzez zadrzewienia śródpolne, obsadzanie miedz na nasłonecznionych 
stokach krzewami kserotermicznymi, pielęgnowanie gatunków zieleni mieniących się odcieniami w ciągu roku 
oraz dbanie o coraz rzadziej spotykane, a dawniej powszechne, gatunki drzew,  
– utrzymywanie w dobrym stanie technicznym (przy wsparciu gminy) wyselekcjonowanych na podstawie 
wykazu zabytków, obiektów tradycyjnego budownictwa wiejskiego,  
– uzupełnienie i modyfikacja wykazu i rejestru zabytków,  
– wykorzystanie zasobów kulturowych na obszarze gminy dla uaktywnienia struktur gospodarczych 
związanych z turystyką. 

Studium swoim obszarem obejmuje cały obszar gminy.  Na załączniku graficznym zostały oznaczone 
tylko obiekty wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków, poza rejestrowym obiektem domu Dyrektora 
kopalni „Harklowa”, oraz niektóre stanowiska archeologiczne. Oznaczenia te powinny zostać uzupełnione 
o wszystkie obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków, łącznie ze stanowiskami archeologicznymi  
oraz ww. domem Dyrektora kopalni „Harklowa”. 

 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Skołyszyn 
 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z aktami wykonawczymi określa przedmiot, 
formy i zasady ochrony zabytków i opieki nad nimi. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
wraz z aktami prawnymi określa procedurę sporządzania i zakres merytoryczny miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Obie te ustawy wraz z ww. aktami dają narzędzie ochrony zabytków  
– miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Ustawy te stanowią także podstawę uczestnictwa 
wojewódzkiego konserwatora zabytków w procedurze sporządzania miejscowych planów. 
 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków w MPZP dotyczy nie tylko konkretnych obiektów 
i obszarów zabytkowych, lecz także wszelkich aspektów zagospodarowania przestrzennego ustalanego 
w planie dla całego obszaru opracowania. 
 Zgodnie z treścią art. 18 i art. 19 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ochronę 
zabytków i opiekę nad zabytkami uwzględnia się m.in. przy sporządzaniu MPZP. W planach w szczególności: 
1) uwzględnia się ustalenia krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 
2) określa się rozwiązania niezbędne do zapobiegania zagrożeniom dla zabytków, zapewnienia im ochrony 
przy realizacji inwestycji oraz przywracania zabytków do jak najlepszego stanu; 
3) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu uwzględniające opiekę nad zabytkami; 
4) uwzględnia się ochronę: 
– zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia, 
– innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, 
– parków kulturowych; 
5) uwzględnia się ustalenia gminnego programu opieki nad zabytkami; 
6) w zależności od potrzeb, ustala się strefy ochrony konserwatorskiej obejmujące obszary, na których 
obowiązują określone ustaleniami planu ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na celu ochronę znajdujących 
się na tym obszarze zabytków. 
 Zgodnie z powyższym, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Skołyszyn jako akty 
prawa miejscowego stanowią podstawę planowania przestrzennego. Mają one wiążące nadrzędne znaczenie 
dla gospodarki nieruchomościami.  
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 Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy nie obejmują całego obszaru 
gminy Skołyszyn. Zapisy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej są bardzo pobieżne i dotyczą tylko kilka stanowisk archeologicznych: stanowisko archeologiczne 
nr 4, AZP 109-70/43, stanowiska archeologicznego nr 4, AZP 109-70/43 (wpisane do rejestru zabytków). 
Zostały one oznaczone na rysunkach planów.  
 W obrębie ww. stanowisk wskazano następujące zapisy dotyczące ochrony: 
– prowadzenie wszystkich prac ziemnych o charakterze wykopów, podlega wymaganiom wynikającym 
z przepisów odrębnych o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym przeprowadzenia nadzorów 
archeologicznych, przez uprawnionego badacza za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 
– prowadzenie wszystkich prac ziemnych o charakterze wykopów podlega wymaganiom wynikającym 
z przepisów odrębnych o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

W MPZP została oznaczona także figura przydrożna św. Jana Nepomucena w Skołyszynie wpisana 
do rejestru zabytków (ujęta w gminnej ewidencji zabytków). 

Wskazane jest wprowadzenie w MPZP zapisów dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej dla wszystkich obiektów wpisanych do rejestru zabytków 
oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków wraz ze stanowiskami archeologicznymi. Należy jest także 
oznaczyć na rysunkach MPZP. Należy także wyznaczyć strefy ochrony konserwatorskiej dla zabytków 
architektury zgodnych z decyzjami o wpisie do rejestru zabytków, jak również stanowisk archeologicznych. 
Istniejąca ochrona zabytków nie jest wystarczająca. 
 Na terenie gminy Skołyszyn obowiązuje 81 Planów Zagospodarowania Przestrzennego o łącznej 
powierzchni ok. 936 ha. Plany znajdują się na stronie internetowej http://skolyszyn.e-mapa.net/. 
W obowiązujących MPZP wyznaczono tereny: 
– pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – ok. 261,96 ha, 
– budownictwo wielorodzinne – ok. 1,05 ha, 
– zabudowa zagrodowa w terenach rolnych – ok. 10,093 ha, 
– zabudowa usługowa – ok. 115,30 ha, 
– usługi publiczne – ok. 3,56 ha, 
– zabudowa techniczno-produkcyjna – ok. 29,95 ha, 
– komunikacja – ok. 46,8 ha, 
– infrastruktura techniczna – ok. 18,72 ha, 
– użytki rolne – ok. 305,33 ha, 
– tereny zieleni i wód – ok. 143,20 ha. 
 W trakcie procedowania jest MPZP Przysieki w obrębie dz. nr ew. 315/2. Dodatkowo,  
w dniu 27.02.2020 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania dot. fragmentarycznych zmian MPZP 
Skołyszyn zatwierdzonego uchwałą Nr XXVI/207/05 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 09 listopada 2005 r. 
oraz Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego Harklowa XVII uchwalonego Uchwałą 
Nr VII/28/96 z dnia 12 listopada 1996 r. Rady Gminy Skołyszyn, zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/239/2017 
Rady Gminy w Skołyszynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Skołyszyn. 
 
 
5.2. Charakterystyka zasobów oraz stanu dziedzictwa i krajobrazu kulturowego gminy 
 
 
5.2.1. Charakterystyka gminy 
 

Skołyszyn to gmina wiejska położona w powiecie jasielskim, w płd.-zach. części województwa 
podkarpackiego. Od płd., zach. i płn. graniczy z gminami należącymi do województwa małopolskiego: Lipinki, 
Biecz, Szerzyny, natomiast od wsch. – z gminą Jasło, od płn.-wsch. – z gminą Brzyska. W skład gminy 
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wchodzą wsie: Bączal Górny, Bączal Dolny, Harklowa, Jabłonica, Kunowa, Lisów, Lipnica Górna, Przysieki, 
Pusta Wola, Siedliska Sławęcińskie, Sławęcin, Siepietnica, Skołyszyn i Święcany.  
 Gmina zajmuje teren 7853,2 ha. Leży na trasie Zator-Medyka-Granica Państwa Nr 28 pomiędzy Jasłem 
(12 km), a Gorlicami (20 km). Położenie przy głównej trasie przelotowej sprzyja rozwojowi gospodarczemu. 
Jest to gmina rolnicza – użytki rolne najmują 69% jej powierzchni, lasy 21%. Najbardziej zurbanizowaną 
wioską gminy jest Skołyszyn. 

Na terenie gminy znajduje się wiele cennych zabytków szczególnie architektury drewnianej (gotycki 
kościół w Święcanach, barokowy – w Sławęcinie, drewniane chaty), kapliczki, cmentarze wojenne, pomniki 
pamięci narodowej. Przez obszar gminy prowadzi szlak spacerowy od Przybyszówki do Święcan oraz szlaki 
turystyczne wiodące na Liwocz, gdzie zachowały się prastare okazy drzew – pozostałości puszczy karpackiej. 
Położenie gminy w niewielkiej odległości od Biecza, Jasła czy Gorlic, stwarza możliwości korzystania 
z muzeów oraz cennych zabytków architektonicznych. 

 WALORY PRZYRODNICZE I KRAJOBRAZOWE1 
Gmina leży na terenie Pogórza Środkowobeskidzkiego, w paśmie Pogórza Ciężkowickiego i Dołów 

Jasielsko-Sanockich. Ukształtowanie terenu jest bardzo zróżnicowane. Dominują tereny pagórkowate, 
ale liczne są rozległe doliny. Krajobraz gminy bogaty jest w duże skupiska leśne, liczne pola uprawne, 
poprzecinany jest rzekami: Olszynką i Ropą oraz potokami. Występują tu także stawy rybne – w Siepietnicy 
i w Święcanach. Położenie geograficzne gminy w sąsiedztwie Beskidu Niskiego oraz jej środowisko 
przyrodnicze stwarza dogodne warunki turystyczno-wypoczynkowe. Istotnym atutem są malownicze 
krajobrazy Pogórza Ciężkowickiego i Beskidu Niskiego, a w pogodne dni także widok na Tatry Wysokie. 
Tereny należą do czystych ekologicznie i zachowały mało zanieczyszczone środowisko przyrodnicze, 
co stwarza sprzyjające warunki do prowadzenia gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych. W okolicy 
występują złoża ropy i gazu ziemnego, lecz ze względu na ich małą koncentrację nie są w pełni eksploatowane. 

W zakresie ochrony przyrody na terenie Lipnicy Górnej znajduje się specjalny obszar ochrony siedlisk 
sieci Natura 2000 „Liwocz” oraz część obszaru rezerwatu przyrody „Liwocz”. W mikroregionie góry Liwocz 
położona jest również wieś Bączal Górny – z mokradłami porośniętymi trzciną oraz torfowiskami i wieś 
Jabłonica. Rezerwat, utworzony w 2014 r., chroni zbiorowiska roślinne typowe dla wyższych partii Pogórza 
Ciężkowickiego oraz stanowiska roślin i zwierząt chronionych. W Bączalu Dolnym znajduje się obszar 
ochrony siedlisk Natura 2000 – „Łąki nad Młynówką”. Fragmenty obszarów Natura 2000 znajdują się również 
w Siedliskach Sławęcińskich,  Pustej Woli i Przysiekach – „Wisłoka z dopływami”, obszar obejmujący koryta 
rzeki Ropy wraz z wiklinami nadrzecznymi.  

Ponadto na terenie gminy - w Święcanach i w Siepietnicy znajduje się 9 pomników przyrody, 5 dębów 
w wieku 300-500 lat i 4 lipy drobnolistne w wieku 150-200 lat. 

 
5.2.2. Historia gminy 
 

Stanowiska archeologiczne epoki paleolitu z terenu regionu jasielskiego, obejmującego gminę 
Skołyszyn, nie są znane, choć przez analogię z rejonami nad Sanem czy w okolicach Krakowa należy 
przypuszczać, że i ten teren był wówczas penetrowany. Nieco więcej śladów pochodzi z neolitu, 
np. z miejscowości Bączal Górny, Harklowa, Jabłonica, Lisów, Pusta Wola, Skołyszyn. W epoce brązu miał 
miejsce napływ ludności z terenów dzisiejszej Rumunii i Węgier, prezentującej kulturę Otomani, wyróżniającą 
się bardzo wysokim poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego. Jedną z najbardziej znanych osad z tego 
okresu był rozległy gród zlokalizowany w sąsiadującej z gminą Trzcinicy, który funkcjonował do około 1350 r. 
p.n.e. Na terenie gminy Skołyszyn zabytki z różnych okresów epoki brązu zlokalizowano niemal 
we wszystkich miejscowościach gminy. Natomiast zabytki z przełomu epoki brązu i żelaza zlokalizowano 

                                                           
1 Program Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, Kraków 2004, um_jaslo.bip.gov.pl › 
fobjects › download (dostęp: 17.04.2020 r.), Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego na lata 2017-2020 
z perspektywą do 2024 r., Jasło 2017 

Id: 24AD511B-AD71-4143-8592-385BFD33884C. Uchwalony Strona 26



 
Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Skołyszyn na lata 2020-2023 

27 

 

w Sławęcinie, Święcanach i Przysiekach, m.in. siekierki kamienne, fragmenty ceramiki. W pierwszych wiekach 
n.e. nad Ropą i w licznych dolinach rzecznych rozwinęło się osadnictwo prowincjonalno-rzymskie, 
reprezentowane przez kulturę przeworską – znaleziska monet rzymskich w dorzeczu Ropy, np. w Sławęcinie 
i Święcanach.  

W okresie wczesnośredniowiecznym dotarli tu Słowianie zakładając grodziska w Bieczu, Trzcinicy 
i Wietrzni. Przypuszcza się, że w tym czasie osadnictwo rozwijało się również w Lisowie (II-IV n.e.). Obszar 
ten pozostawał pod wpływem różnych plemion słowiańskich. Początkowo, jako obszar graniczny między 
państwem plemiennym Wiślan i państwem Wielkomorawskim, w X w. dostał się najpierw pod panowanie 
wielkomorawskie, potem czeskie, by ostatecznie w końcu wieku przejść pod panowanie polskie. Stał 
się wówczas obszarem granicznym pomiędzy Polską, Rusią i Węgrami. Między VIII a XII w. teren był dość 
gęsto zaludniony, powstało wiele, niezbadanych dotąd, grodów i osad. Nieliczne badania archeologiczne 
nie dają pełnego obrazu kształtowania się procesów zaludnienia tych terenów.  

Pierwszą akcję osadniczą na tych terenach przeprowadzili benedyktyni z Tyńca, osadzeni tam w 1044 
r., stąd najstarsze wsie na prawie polskim pochodzą z XI w. Aczkolwiek Długosz w „Liber beneficiorum” 
informuje o osadzie Skołyszyn, która w X w. znajdowała się w obrębie królewszczyzn, ciągnących się po obu 
stronach Ropy wzdłuż drogi z Jasła do Biecza. Wśród wsi nadanych klasztorowi w XI w. przez księżnę Judytę 
znajduje się Bączal i Siepietnica.2 W tym czasie prawdopodobnie funkcjonował gród w Lisowie. W 2 poł. XII 
w. włości książęce otrzymywali rycerze, którzy zakładali nowe osady. Jednym z ważniejszych rodów 
rycerskich dokonujących tu kolonizacji byli Bogoriowie. W ten sposób zaczęła się zaawansowana akcja 
osadnicza i rozwój gospodarczy regionu. Innymi rodami, które znacznie przyczyniły się do jego rozwoju, były 
rodziny Adwańców, Glińskich, Gierałdów i Odrowążów. Jedną z najważniejszych osad targowych była osada 
Jasiel, wzmiankowana w 1252 r., z której wykształciło się miasto Jasło.  

Na przełomie XIII/XIV w. region wyludnił się wskutek wojen i zarazy. Akcję kolonizacyjną rozpoczął 
wówczas Kazimierz Wielki – za jego panowania osady lokowano na prawie magdeburskim, istniejące 
wcześniej lokowano ponownie wg nowego prawa. Wśród osadników było około 25% Niemców. Kolonizacja 
na prawie magdeburskim zmieniła charakter dawnych wsi i grodów. Zmienił się wygląd dawnych osad  
i ich stan prawny – stosunki między ich mieszkańcami a właścicielami zostały oparte na prawie pisanym. 
Dodatkowym elementem spajającym ludność była religia chrześcijańska oraz mocno rozbudowana struktura 
Kościoła Katolickiego. Region rozwijał się rolniczo, od schyłku średniowiecza gospodarczo wykorzystywana 
była rzeka Ropa, przy której lokowano młyny i tartaki, na brzegach funkcjonowały blichy (łąki do bielenia 
płótna). Rozwijała się wymiana handlowa, m.in. z Węgrami.3 

W 1471 r. doszło do konfliktu między królem Polski Kazimierzem Jagiellończykiem, a królem 
węgierskim Maciejem Korwinem Hunyady. W jego efekcie, w 1474 r. Węgrzy najechali Pogórze, zdobyli 
Żmigród, Jasło, Brzostek, Kołaczyce, Frysztak, Dębowiec, Duklę, Muszynę i Pilzno, niszcząc je i grabiąc. 
Skutkiem najazdu było wyniszczenie miast i okolicznych wsi oraz zahamowanie ich rozwoju na wiele lat. 

W XVII i XVIII w. nastąpił okres wojen ze Szwecją, Kozakami i Rosją (II wojna północna 1655-1660, 
najazd Rakoczego w 1657, III wojna północna 1700-1721), który przyniósł znaczne zniszczenia i zubożenie 
społeczeństwa wynikłe z kontrybucji i poborów, oraz wzrost ucisku feudalnego. W 1655 r. teren zajęły wojska 
szwedzkie, w 1657 r. – siedmiogrodzkie oddziały Rakoczego, w dobie konfederacji barskiej (1768-1772) 
zniszczenia przyszły ze strony i swoich i Rosjan. W 1772 r., po I rozbiorze Polski teren obecnej gminy 
Skołyszyn znalazł się z zaborze austriackim. W latach 80. XVIII w. cesarz przeprowadził w Galicji szereg 
reform: zniósł poddaństwo chłopów (1782 r.), uregulował wymiar i sposoby odrabiania pańszczyzny (1786 r.), 
wprowadził  nowe zasady dziedziczenia gospodarstw.  

W XIX w. stopniowemu pogłębianiu ulegało rozdrobnienie areału gospodarstw chłopskich. Wzrastała 
liczba gospodarstw małych, poniżej 10 morgów. Wobec tego szybko wzrastająca liczba ludności 
nie znajdywała oparcia na roli. Kryzys dodatkowo pogłębiało zacofanie rolnictwa galicyjskiego, w którym 

                                                           
2Labuda G., Szkice historyczne XI wieku: początki klasztoru benedyktynów w Tyńcu, w: Studia Źródłoznawcze 35, 23-64, 1994 
3Nowak D., Początki osadnictwa i chrześcijaństwa w regionie jasielskim, w: Rocznik Kolbuszowski 15, 217-232, 2015 
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nadal dominowała trójpolówka. Pod koniec lat 30. XIX w. trudną sytuację pogarszały klęski żywiołowe 
i nieurodzajów, szczególnie w 1844 r. Burze gradowe zniszczyły plony, zaraza ziemniaczana i choroba bydła 
skazywały ludzi na głód. Narastające trudności osiągnęły swój punkt kulminacyjny w 1846 r. Doszło 
do wystąpień chłopskich – rabacji. Na terenie gminy Skołyszyn zbuntowani chłopi ograbili dwór 
w Skołyszynie i Bączalu Dolnym. Wkrótce potem, w 1848 r. została zniesiona pańszczyzna. Chłopi 
ze Skołyszyna, Lisowa i Sławęcina otrzymali nieduże nadziały z posiadłości dworskich. 

W połowie XIX w. w regionie odkryto złoża ropy naftowej i  rozpoczęto ich wykorzystanie na skalę 
przemysłową. Wydarzeniem przełomowym stało się założenie w 1854 r. w Bóbrce pod Krosnem pierwszej 
kopalni, a w sąsiadujących z Jasłem Ulaszowicach – pierwszej na świecie rafinerii ropy naftowej pracującej 
na skalę przemysłową. Na rozwój przemysłu naftowego w Galicji zasadniczo wpłynęło dopiero odkrycie 
w 1863 r. pokaźnych źródeł ropy w Harklowej, co dało początek systematycznemu wzrostowi wydobycia 
w całej okolicy, mającemu apogeum pod koniec stulecia. Wzrostowi wydobycia i zaangażowaniu właścicieli 
gruntów w poszukiwania złóż sprzyjały rozwiązania prawne oraz wywalczenie w 1876 r. znaczących subwencji 
na wiercenia. Z czasem producenci ropy naftowej skupili się w towarzystwie „Ropa”, które zarządzało około 
90% wszystkich wydobywanych w Galicji zasobów. Stan taki trwał do jesieni 1901 r., kiedy przedsiębiorstwa 
niezwiązane z „Ropą” odkryły wielkie złoża w Schodnicy i Borysławiu, co przyniosło pewne załamanie 
rozwoju przemysłu naftowego na obszarze między Nowym Sączem a Sanokiem. 

Uzyskana przez Galicję w 1867 r. autonomia przyniosła ziemiom zaboru austriackiego możliwość 
w miarę swobodnego rozwoju. Bez większych przeszkód rozwijało się życie kulturalne, społeczne, częściowo 
i gospodarcze. Swój rozkwit przeżywały organizacje narodowe i partie polityczne. Ceną za swobody była 
ogromna lojalność wobec monarchii austrowęgierskiej. Szerokie warstwy społeczeństwa deklarowały 
autentyczne przywiązanie do austriackiego monarchy, w zasadzie nie funkcjonowała opozycja, praca narodowa 
prowadzona była tak, by nie naruszać interesów austrowęgierskiego państwa. Ten sentyment do czasów 
galicyjskich pozostał do dzisiaj. 

Nowy podział administracyjny w 1890 r. ustanowił 18 cyrkułów podlegających gubernatorowi 
we Lwowie. Skołyszyn, Lisów i Sławęcin weszły w skład cyrkułu jasielskiego. Mocą nowych zasad wszystkie 
wsie mające jednego właściciela tworzyły dominium. Został nim też Skołyszyn. Wkrótce powołano nowy 
samorząd z wójtem na czele. 

Obszar Podkarpacia był w latach 1914-1915 areną bojów, a o wydarzeniach tych przypomina Szlak 
Frontu Wschodniego I Wojny Światowej oraz szereg cmentarzy wojennych. Tereny w okolicach Jasła,  
w tym gminy Skołyszyn zostały mocno zniszczone. 

Gmina Skołyszyn powstała w 1933 r. jako gmina zbiorowa. Administracyjnie należały do niej: 
Skołyszyn, Lisów, Sławęcin, Bączal Dolny, Bączal Górny, Siepietnica, Opacie, Siedliska, Przysieki, Pusta 
Wola, Harklowa i Kunowa. Jej wójtem w okresie międzywojennym był Józef Burda, zaś funkcję sekretarza 
gminy pełnił Stanisław Szymański. Okres międzywojenny charakteryzował się ożywioną działalnością 
stronnictw: PSL, PSL Piast i PSL Wyzwolenie i widoczna aktywizacją polityczno-kulturalną chłopów Pogórza. 

II wojna światowa dla mieszkańców gminy była okresem bardzo trudnym. Ludność żydowska 
praktycznie uległa zagładzie, wiele rodzin polskich straciło życie i mienie. W miejscowych lasach czynnie 
działało podziemie zbrojne (Armia Krajowa, Gwardia Ludowa). Jesienią 1943 r. na terenie Bączala Górnego 
rozegrała się jedna z ważniejszych akcji zbrojnych – zniszczono zlewnię kontyngentowego mleka 
dezorganizując jego pobór przez okupanta. W maju 1944 r. w lesie w okolicy Bączala założono konspiracyjną 
Gminną Radę Narodową, kilka miesięcy później – jasielską Powiatową Radę Narodową.  

Znaczące zmiany nastąpiły po zakończeniu działań wojennych w 1945 r. Zaczęła się również powolna 
odbudowa. Reforma administracyjna z 1954 r., w miejsce 4-stopniowego podziału kraju, wprowadziła strukturę 
3-stopniową (województwo, powiat, gromada).W 1955 r. powstały Gromadzkie Rady Narodowe, które 
przetrwały do 1973 r. W 1973 r. przeprowadzono nową reformę terenowej administracji kraju, powołano 
gminy. W 1990 r. wprowadzono administrację samorządową w miastach i gminach, którą wyposażono 
w osobowość prawną.  
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5.2.2.1 Historia wsi gminy Skołyszyn 
 
Bączal (Boncol, Banczal, Banczin) Dolny i Górny – pierwsza wzmianka o Bączalu pochodzi z 1124 r., 
z dokumentu nadania ziemi benedyktynom z Tyńca. Wieś, jako całość z nadania królewskiego, w 1370 r. 
przeniesiona została na prawo magdeburskie. Parafia w Bączalu Dolnym, wzmiankowana w 1348 r., powstała 
zapewne pod koniec XIII w. Działała przy niej szkoła i szpital dla ubogich. Drewniany kościół z 1667 r., 
odrestaurowany w 1865 r., znajduje się w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. 

  Początkowo wieś należała do królewszczyzn. W wyniku późniejszych podziałów powstały wsie: 
Bączal Dolny, Górny i Bączal Opata – dziś Opacie. W 1595 r. Bączal Niżny w powiecie bieckim był 
własnością starosty olsztyńskiego Joachima Ocieskiego. W XVII w. Bączal Dolny (Niższy) i Górny (Wyższy) 
były wsiami szlacheckimi, zaś Bączal Opata był własnością Opatów Tynieckich.  

  W czasie II wojny światowej Bączal Dolny i Górny zostały mocno zniszczone. Mieszkańcy 
miejscowości dawali schronienie osadnikom z Jasła, wysiedlonym z rozkazu niemieckiego starosty jasielskiego 
w 1944 r. Miejscowa plebania, dzięki ks. Florianowi Zającowi, była ważnym ośrodkiem ruchu oporu.  W latach 
1954-1961 istniała gromada Bączal Dolny, w skład  której wchodziły również dwie inne wsie, tj. Bączal Górny 
i Opacie. 

Harklowa (Arylowa Wola, Hartlowa Wola) – wieś powstała na prawie polskim, w1363 r. król Kazimierz 
Wilki ustanowił w niej sołectwo w rękach Mikołaja Czoczora i lokował ją na prawie magdeburskim. 
W dokumencie lokacyjnym wzmiankowane są prawa do budowy karczmy, młyna wodnego na Ropie 
w granicach wsi oraz 1 łan terenu pod kościół. Wieś należała do dóbr królewskich aż do pierwszego rozbioru 
Polski w 1772 r. 

W 1383 r. Jakusz z Kunowej sprzedał sołtystwo synowi, Klemensowi. Potem po kolei właścicielami 
byli: szlachcic Wojtek ze Skołyszyna (od 1399 r.), Jan Radwan z Kunowej (od 1460 r.), Stanisław Winiarski 
(1535), potem kasztelan biecki Seweryn Boner. W 1545 r. dziedzicami dóbr byli abp gnieźnieński  
i bp krakowski Piotr Gamrat, potem – Zofia Ocieska i Jan Ocieski. W 1581 r. wieś należała do starostwa 
bieckiego. W XVI w. istniała tu szkoła przykościelna. Za czasów austriackich sprzedano królewszczyzny 
i Harklową nabył starosta biecki Wilhelm Siemieński. W 1858 r. wieś z wójtostwem odziedziczyła Seweryna 
z hr. Siemieńskich hr. Kolawrath. W 1870 r. sprzedała ją Wandzie z Dobrzańskich Wittig – w rękach rodziny 
dobra pozostawały do poł.  XX w. 

W 1861 r. odkryto w  Harklowej złoża ropy. W 1863 r. powstały pierwsze szyby naftowe, w 1871 r. 
zawiązała się Spółka Harklowska. Przedsiębiorstwo posiadało 8 szybów. W 1874 r. – 24 szyby, 30 robotników 
i wydobywano 450 ton ropy, w 1881 r. – 33 szyby i 56 pracowników. W 1889 r. wybudowano rurociąg 
z kopalni do stacji kolejowej w Skołyszynie, skąd koleją przewożono ropę do nowej rafinerii w Jaśle. 
Na początku XX w. Spółka Harklowska, mając 120 szybów, wydobywała rocznie ok. 600 ton. Ponadto działało 
Galicyjskie Gwarectwo Naftowe Harklowa z 39 szybami i wydobyciem 529 ton, Galicyjskie Przedsiębiorstwo 
Naftowe – 25 szybów i 62 ton i Niemiecko-Galicyjskie Akcyjne Towarzystwo Naftowe w Berlinie. Od 1901 r. 
datuje się rozpoczęcie wierceń do głębszych warstw sięgających 1200 m. Działalność kopalń przerwała I wojna 
Światowa. W okresie międzywojennym nastąpił dynamiczny rozwój wydobycia ropy. Powstały nowe 
podmioty, np. spółka Ropita (1921-1939). Podczas okupacji niemieckiej (1939-1945) kopalnię harklowską 
włączono do koncernu Beskiden, w 1945 r. upaństwowiono ją. W latach powojennych prowadzono głównie 
prace poszukiwawcze na macierzystym złożu Harklowa, zakończone kolejnymi odwiertami, ale bez większych 
sukcesów. Intensyfikacja wierceń w latach 1977-1986 doprowadziła do odkrycia dwóch nowych złóż Podlas  
– N i Podlas – S. Pod koniec XX w., z uwagi na wyczerpanie złoża, rozpoczęto stopniową likwidację szybów. 

Jabłonica – wieś lokowana na prawie magdeburskim w 1380 r., na bazie istniejącej osady. W pocz. 2 poł. XV 
w. jej właścicielem był Mikołaj Kamieniecki herbu Pilawa (1460-1515) – starosta sanocki, od 1508 r. 
wojewoda krakowski, hetman wielki koronny (1503-1515). W 1477 r. wzmiankowany jest Piotr Lisowski, 
który zastawił wieś za 70 grzywien Pawłowi z Biecza. W 1529 r. wzmiankowany jest folwark. Wg spisu z 1879 

Id: 24AD511B-AD71-4143-8592-385BFD33884C. Uchwalony Strona 29



 
Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Skołyszyn na lata 2020-2023 

30 

 

r. były tu dwie murowane kaplice. Budynek szkoły wzniesiono dopiero w 1928 r. W latach 1919-1922 powstała 
straż pożarna. 

W czasach zaborów działał tu ksiądz Berard Bulsiewicz (1837-1896), działacz patriotyczny 
i kaznodzieja we Lwowie, powstaniec styczniowy walczący w oddziałach Dionizego Czachorowskiego 
i Antoniego Jeziorańskiego. Dnia 24 grudnia 1944 r. oddział Armii Ludowej stoczył walkę z hitlerowcami, 
w czasie której zginął dowódca okręgu AL „Nafta” – Wojciech Kwilosz ps. „Tomek”. 

Kunowa – wg tradycji w średniowieczu istniał tu ulubiony zamek królowej Jadwigi4 – na brzegu Ropy 
zachowane są ślady grodziska. Na terenie wsi zlokalizowano trzy osady wczesnośredniowieczne. W 1369 r. 
dziedzicem Kunowej był Jakusz, potem jego syn Klemens. Od XIV w. Kunowa stanowiła własność biskupów 
krakowskich, w XV w. była własnością rycerską. Stosunkowo często w dokumentach występują wzmianki 
o mieszkańcach wsi pełniących ważne funkcje, np. funkcję sędziego grodzkiego w Bieczu pełnili Jan 
z Kunowej (1419-1421), Jan Kunowski (1469 r.), Jan Radwan z Kunowej (1480 r.). W XVIII w. wieś 
podupadła z powodu częstych epidemii i nieurodzajów. Pod koniec XIX w. dobra dworskie stały się własnością 
Karola Klobassy, jednego z pionierów przemysłu naftowego. W 1923 r. zbudowano szkołę. 

Lipnica Górna – osadnictwo na terenie wsi istniało w okresie brązu. Pierwsza wzmianka o Lipnicy pochodzi 
z 1369 r. i dotyczy lokacji na prawie magdeburskim przez Andrzeja ze Święcan oraz zgody na wykupienie 
sołectwa w Lipnicy od niejakiego Fabiana. Wieś była królewszczyzną należącą do starostwa bieckiego. 
Po rozbiorze Polski w 1772 r. Lipnica została wystawiona na sprzedaż. W spisie powszechnym z 1870 r., jako 
właściciel wymieniany jest Karol Klobassa, w 1901 r. wieś kupił bank hipoteczny. 

Lisów – zaliczany jest do najstarszych osad w gminie. Osadnictwo datuje się tutaj na II-IV wiek n.e.,  
ale wg badań archeologicznych prowadzonych w 1959 r. teren ten był zamieszkały z epoce brązu i żelaza. 
Na terenie wsi znajduje się wzgórze zwane Grodziskiem, Zamczyskiem lub Banią – prawdopodobne grodzisko 
o pow. 4 ha lub zamek. Gród ten był jednym z kilku grodów obronnych na szlaku handlowym na Węgry, jego 
upadek wiąże się z pierwszymi najazdami Tatarów w XIII w., a także ze wzrostem strategicznego znaczenia 
kasztelanii bieckiej. 

Wieś, na bazie starszej osady, lokowana była na prawie magdeburskim przez królową Jadwigę  
w 1386 r. Zasadźcą był Spytko z Meleszyna. Początkowo stanowiła integralną całość z Lisówkiem, który 
w 1911 r. został przyłączony do Skołyszyna. Rozkwit Lisowa przypadł na przełom XIX i XX w., kiedy 
powstały w Lisowie Ochotnicza Straż Pożarna (remiza zbudowana w 1932 r.), szkoła podstawowa (nowy 
budynek wzniesiony w 1928 r.), a także wybudowano rozlewnię mleka. Podczas II wojny światowej na terenie 
wsi działała czynnie Armia Krajowa. 

                                                           
4 Marszalek J., Katalog grodzisk i zamczysk w Karpatach, Warszawa 1993 
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Przysieki – osada ukształtowała się w XI w., jako wieś rycerska. W 1364 r. wykupiona przez króla, lokowana 
była na prawie niemieckim i – jako królewszczyzna funkcjonowała do okresu zaboru austriackiego. W 1777 r. 
władze austriackie sprzedały wieś, która do 1945 r. była prywatną, w posiadaniu rodzin, m.in.: Jabłonowskich, 
Stadnickich, Włodków, de Laveaux. W okresie PRL i latach współczesnych nastąpił wszechstronny rozwój 
miejscowości. 

Pusta Wola – wieś w1416 r. została lokowana na prawie niemieckim, jako wieś królewska w powiecie bieckim 
(1581). Królewszczyzną była do okresu rozbiorów. W 1777 r. władze austriackie sprzedały starostwo 
trzcinickie, w skład którego wchodziła także wieś Pusta Wola i odtąd była ona własnością prywatną – do 1945 
r. W 1908 r. na terenie dworskim nie było mieszkańców. 

Siedliska Sławęcińskie – założono na prawie niemieckim w 1398 r., na bazie istniejącej osady. W ten sposób 
weszły w skład dóbr królewskich i, jako dzierżawa, dość często zmieniały użytkownika. W 1451 r. wymieniana 
była Katarzyna Budziszowska; w 1472 r. – Jan Oświęcim, w 1476 r. – Jan Brzeziński, w 1480 r. – Paweł 
z Klęczan, w 1496 r. – Jan z Klęczan, w 1502 r. – Jan i Stanisław Winiarscy ze Skryszowa, w 1508 r.  
– Jan Milorad ze Sławęcina. W XVI w. Siedliska weszły w skład klucza dóbr królewskich – starostwa 
niegrodowego w Trzcinicy, do którego należały też Przysieki i Pusta Wola. W 1581 r. starostwo trzcinickie 
należało do hr. Zofii Ocieskiej; wieś dzierżawił Taszycki. W 1595 r. klucz trzcinicki trzymał Joachim Ocieski, 
kanclerz koronny, starosta olsztyński (zm. 1613 r.); w skład dzierżawy wchodziły Gądki – folwark, Jareniówka, 
Przysieki, Przysieczki, Pusta Wola, Siedliska Sławęcińskie i Trzcinica. W latach 1634-1710 wieś była w rękach 
starostów libuskich, rodziny Rejów. W 1772 r. starostwo trzcinickie z Siedliskami Sławęcińskimi dzierżawili 
Siemieńscy, a po I rozbiorze Polski, w 1777 r. starostwo nabył Stanisław Jabłonowski, zięć Siemieńskich. 
W latach 1828-1856 Siedliska były w rękach rodziny Stadnickich. W  1856 r. starostwo trzcinieckie kupił Józef 
Bärenreither, w 1872 r. – hr. Szczęsny Włodek, po nim dziedziczył syn – hr. Stanisław Włodek. W 1945 r. 
właścicielem majątku dworskiego w Siedliskach Sławęcińskich była Maria de Lavaux. W 1890 r. było we wsi 
27 domów mieszkalnych. W 1900 r. powstała Ochotnicza Straż Pożarna. 

Siepietnica – osada w XI w. przekazana w uposażenie klasztoru w Tyńcu, co potwierdzają dokumenty z 1123 
-1125 r. Wieś, ponownie wzmiankowana w 1229 r., lokowana na prawie magdeburskim. W 1319 r. podlegała 
pod zamek Golesz. 

Skołyszyn (Skoliszyn) – prawdopodobnie wieś powstała na prawie polskim, w nieznanym czasie została 
lokowana na prawie magdeburskim, w 1411 r. Władysław Jagiełło potwierdził dawny przywilej lokacyjny. 
Pierwsza wzmianka pochodzi z 1359 r.: Kazimierz Wielki zaświadcza, że Mścisław Szczuka sprzedał część 
posiadłości w Skołyszynie Tomkowi z Samborzyna. W 1379 r. wymieniany jest sołtys Skołyszyna – Hanko. 
W XV w. wieś wymieniana wśród dóbr królewskich, jako wieś należąca do parafii w Sławęcinie i powiatu 
bieckiego. Jako własność królewska często była zastawiana za pożyczki lub oddawana w dzierżawę. W 1422 r. 
Mikołaj Manczikal sprzedał dobra sołtysie Mikołajowi Rogalcz. W latach 1460-1462 właścicielem dóbr 
w Skołyszynie był Stanisław Taszycki.  
 W XVI-XVII w. Skołyszyn stała się własnością prywatną. W 1536 r. jego właścicielem był Adam 
Sułowski herbu Strzemię, sędzia grodzki i biecki. Według spisów podatkowych z 1581 r. w Skołyszynie było 
6 łanów kmiecych, 2 zagrody z rolą, 3 zagrody bez roli, 4 komorników z bydłem, 8 komorników bez bydła 
i 1 rzemieślnik. Oprócz tego były dobra dworskie. Skołyszyn w rękach Sułowskich pozostał do poł. XVII w. 
Do połowy XVIII w. wieś należała do Ziemi Bieckiej. W 1772 r. w wyniku rozbiorów Skołyszyn dostał się pod 
zabór austriacki, a administracyjnie do Cyrkułu Pilzneńskiego (1774 r.), następnie Dukielskiego (1782 r.) 
i Jasielskiego (1789-1918). W 1780 r. we wsi mieszkało 575 osób, w 1790 – 617, w tym 20 Żydów. 

W 1803 r. Skołyszyn z Lisówkiem liczył 419 mieszkańców, we wsi istniała szkoła rzemieślnicza 
dla biednych chłopców. Potem przechodził na własność: Józefa hr. Wodzickiego (1832 r.), Prospera 
hr. Zborowskiego (1837 r.). W 1868 r. majątek we wsi (283 ha) kupił Karol Klobassa, który wraz ze swym 
synem Stanisławem Klobassą Zręckim, Tytusem Trzecieskim oraz Ignacym Łukaszewiczem byli pionierami 
przemysłu naftowego. 
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W wyniku uwłaszczenia w Galicji (1848 r.) chłopi w Skołyszynie otrzymali ok. 312 hektarów ziemi. 
W 1878 r. utworzono tu szkołę ludową. W 1880-1883 powołano tzw. Pogotowie kolejowo-wiejskie straży 
pożarnej, a w 1884 r. – OSP. W 1880 r. we wsi stały 102 domy oraz zabudowania dworskie. W 1884 r. wieś 
przecięły tory kolejowe linii Stróże – Zagórz Galicyjskiej Kolei Transwersalnej. W 1889 r. pociągnięto 
z kopalni ropy naftowej w Harklowej do stacji kolejowej w Skołyszynie pięciokilometrowy ropociąg. 

W dniach 2-6 maja 1915 r. wieś znalazła się w pasie frontowym „bitwy pod Gorlicami”. Z tego okresu 
pochodzą cmentarze wojenne, rozlokowane w okolicy. 

Po odzyskaniu niepodległości wieś należała do powiatu jasielskiego w województwie krakowskim. 
Właścicielami majątku dworskiego zostali Czyszczanowie, potem Brykczyńscy. W okresie międzywojennym 
w Skołyszynie i Lisówku było 125 domów i 652 mieszkańców.  

W okresie II wojny światowej Brykczyńscy dawali schronienie polskiej rodzinie wypędzonej przez 
Niemców z Poznania oraz sierocie żydowskiemu Feliksowi Sandauerowi, a także dożywiali mieszkańców wsi. 
W okolicy działały struktury Armii Krajowej (Placówka „Sowa” – Skołyszyn w Obwodzie AK Jasło). Życie 
podczas wojny straciło kilkudziesięciu mieszkańców wsi, w tym wszyscy Żydzi. Jesienią 1943 r. grupa 
wypadowa Gwardii Ludowej pod dowództwem Wojciecha Kwilosza opanowała stacją kolejową niszcząc 
urządzenia zwrotnicze i przewody telefoniczne. 15 stycznia 1945 r. wojska niemieckie spaliły pałac. 
 Po wojnie uruchomiono Państwową Fabrykę Gwoździ w Skołyszynie, późniejsze Zakłady Armatury 
JAFAR. Wieś należała administracyjnie do woj. krakowskiego (1945 r.), rzeszowskiego – powiat jasielski 
(1945-1974), krośnieńskiego (1975-1998) i od 1998 r. do podkarpackiego – powiat jasielski. 

Sławęcin – wieś lokowana na prawie magdeburskim w 1326 r. Stanowiła własność królewską.  
W 1328 r. wymieniana jest parafia w Sławęcinie – kościół istniał tu w chwili lokacji. W posiadaniu parafii były 
budynki gospodarcze i mieszkalne oraz szkoła i szpital dla ubogich. Wieś, będąc własnością królewską, często 
zmieniała właścicieli. Do XVIII w. należała do powiatu bieckiego, po rozbiorze Polski, na skutek nowego 
podziału administracyjnego Galicji, weszła w skład powiatu jasielskiego. Wiek XIX był wyjątkowo trudny dla 
mieszkańców Sławęcina – był to czas ucisku pańszczyźnianego, głodu, zarazy. W okresie międzywojennym 
wielu mieszkańców wyjechała „za chlebem” do Francji i Ameryki. 

Święcany – jako osada istniały co najmniej od XII w., w 2 poł. XIV w. lokowane zostały na prawie 
magdeburskim. Pierwsza źródłowa wzmianka o wsi pochodzi z 1369 r. – Andrzej ze Święcan wymieniany jest 
jako założyciel wsi Lipnica. Wieś była królewszczyzną do 1386 r., kiedy za wybitne zasługi została nadana 
przez Władysława Jagiełłę Spytkowi z Melsztyna; w rękach rodu znajdowała się do 1524 r. Potem często 
zmieniała właścicieli, byli nimi m.in.: rodzina Ocieskich (1548-1620), rodzina Dąbskich (1620-1727), 
Uniatyccy (1727-1760), Lubienieccy i ich współmałżonkowie (1760-1904).W latach 1904-1908 znaczna część 
dóbr dworskich uległa parcelacji, po nabyciu ich przez Bank Parcelacyjny we Lwowie oraz Józefa i Kazimierę 
Olszewskich. W 1927 r. majątek dworski o powierzchni 48 morgów nabył Wojciech Grzegorczyk; 
w następnych latach uległ on dalszemu rozdrobnieniu w wyniku podziałów spadkowych.  
 
5.3. Krajobraz kulturowy 
 

Krajobraz kulturowy to zgodnie z definicją zawartą w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami – postrzegana przez ludzi przestrzeń, zawierająca elementy przyrodnicze i wytwory cywilizacji, 
historycznie ukształtowana w wyniku działania czynników naturalnych i działalności człowieka. 

Teren gminy Skołyszyn rozciąga się na obszarze Pogórza Ciężkowickiego i Dołów Jasielsko 
-Sanockich. Wraz z Pogórzem Rożnowskim, Strzyżowskim, Dynowskim i Przemyskim, według podziału 
prof. J. Kondrackiego, należy do Pogórza Środkowobeskidzkiego zaliczanego do Zewnętrznych Karpat 
Zachodnich. Pogórze Środkowobeskidzkie jest pasmem wzgórz i kotlin śródgórskich o szerokości 
kilkudziesięciu kilometrów i wysokościach od 300 do 500 m n.p.m. z kilkoma wyższymi pasmami. Zachowane 
w gminie masywy leśne, szczególnie w Lisowie i Jabłonicy, stwarzają dogodne warunki do pieszych 
wycieczek, zbioru runa leśnego oraz wypoczynku w kontakcie z naturą. 
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W taki naturalny krajobraz wpisuje się działalność człowieka, która na przestrzeni wieków zmieniała 
i nadal zmienia teren gminy Skołyszyn. Najbardziej czytelna jest wielowiekowa działalność rolnicza – poprzez 
mozaikę pól uprawnych i zalesień śródpolnych – współgrająca z naturalnym pejzażem, tworząca istotne walory 
widokowe. Na uwagę zasługują malowniczo rozmieszczone stawy rybne w Siepietnicy – w sąsiedztwie zakola 
rzeki Ropy i Święcanach – w pobliżu otoczonego zielenią kościoła. Układy ruralistyczne wiosek 
rozlokowanych w przestrzeni pól zostały zatarte, co w głównej mierze spowodowane jest historycznym 
rozwojem wsi oraz nie dostosowaniem nowej zabudowy do zastanego układu.  

W malowniczą naturalną przestrzeń gminy wpisuje się architektura, której dominującymi elementami 
są sylwety kościołów. Świątynie o charakterze zabytkowym znajdują się w Harklowej, Sławęcinie 
i Święcanach, zaś nowsze wzniesiono w Bączalu Dolnym, Jabłonicy, Lisowie, Przysiekach i Skołyszynie. 
Najbardziej atrakcyjne walory widokowe stwarza lokalizacja kościoła w Święcanach – dzięki elementom 
zapewniającym otwarcie widokowe i atrakcyjność krajobrazową, wynikłe z ukształtowania terenu 
i towarzyszącej zieleni. Pozytywnie w pejzaż wpisuje się również monumentalna bryła kościoła w Bączalu 
Dolnym położonego na owalnym placu przy Drodze Cmentarnej, czy widoczny na tle zieleni kościół 
w Harklowej. Zieleń w otoczeniu kościołów jest istotnym elementem kształtowania krajobrazu również 
kulturowego.  

W szeroko rozumiany krajobraz kulturowy wpisują się założenia cmentarzy wyznaniowych 
w Sławęcinie, Bączalu Dolnym, Harklowej i Święcanach, cmentarze wojenne z I wojny światowej 
w miejscowościach: Jabłonica, Siepietnica, Harklowa, Sławęcin, Święcany i Bączal Dolny, także pozostałości 
zespołów dworsko-parkowych w Harklowej, Przysiekach, Skołyszynie, często w sąsiedztwie zabudowań 
folwarcznych. W wypadku założeń dworsko-parkowych należy zwrócić uwagę na fakt świadomie 
komponowanej zieleni – każdy z zachowanych parków zakładany był według konkretnej myśli przewodniej, 
zgodnej z tendencjami sztuki parkowej okresu, w którym powstawał.  

Nieodłącznym elementem polskiego krajobrazu są kapliczki i krzyże przydrożne, stanowiące element 
przypisany i do dziedzictwa materialnego i niematerialnego – są elementem tradycyjnej obyczajowości, 
dokumentem historii, a często posiadają istotne walory artystyczne. Na terenie gminy Skołyszyn zachowanych 
jest kilkanaście przykładów tej małej architektury, niemal w każdej miejscowości.  

Częścią krajobrazu kulturowego są również zachowane elementy kopalni ropy naftowej – w pejzażu 
Harklowej – w centrum wsi zgromadzono urządzenia wykorzystywane kiedyś do pozyskiwania ropy,  
m.in. konik pompowy, głowica wydobywcza, przekładnia górnicza, kierat, podpora liny, liny napędu, zmiana 
kierunku napędu, pompa ropy, trójka i zbiornik magazynowy ropy. Harklowa znajduje się na transgranicznym 
szlaku naftowym przebiegającym przez terytorium Polski i Ukrainy, łączącym miejsca związane z powstaniem 
przemysłu naftowego w Galicji. Tarasa szlaku ma długość 450 km. Eksponuje zachowane zabytkowe 
urządzenia i obiekty związane z wydobyciem ropy naftowej oraz gazu ziemnego od czasów „gorączki 
galicyjskiej” po czasy współczesne. Uwzględnia także istotne elementy dziedzictwa pogranicza kultur 
oraz unikalne zasoby przyrody. 

W związku z powyższym gmina Skołyszyn ma w swoim herbie lampę naftową, która symbolizuje 
dziewiętnasto- i dwudziestowieczne naftowe tradycje.  

Istotnym elementem historycznego krajobrazu jest również linia kolejowa z zabytkowymi budynkami 
 – dworcami, stacyjkami, toaletami. Wszystkie wyżej przedstawione elementy krajobrazu gminy Skołyszyn 
stanowią przestrzeń historyczną, która w ciągu wieków świadomie była kształtowana przez człowieka. 

W krajobraz kulturowy wpisują się ponadto wartości niematerialne. Taką wartością są m.in. herb 
gminy Skołyszyn z lampą naftową w godle, zwyczajowe nazwy przysiółków czy miejsc, legendy, wybitne 
postaci, których miejsce urodzenia lub działalność jest z gminą związana. Wartością niematerialną jest również 
tradycja ludowa, kultywowana na terenie gminy przez lokalne stowarzyszenia na licznie organizowanych 
imprezach, czy spotkaniach. 
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5.3.1. Dziedzictwo materialne – najcenniejsze przykłady 
 
Materialne dziedzictwo kulturowe to cały dorobek materialny wszystkich pokoleń, jakie zamieszkiwały 

teren obecnej gminy. Są to zarówno tereny zieleni komponowanej, powstałe przez stulecia budowle 
i zastosowane w nich rozwiązania architektoniczne, jak również zabytki ruchome w nich zgromadzone 
oraz zabytki archeologiczne. 

 ARCHITEKTURA SAKRALNA 
Wśród najcenniejszych zabytków znajdują się obiekty architektury sakralnej, wraz z ich otoczeniem 

podlegające ochronie. Wśród nich szczególne cenne są obiekty architektury drewnianej znajdujące się 
na podkarpackim odcinku Szlaku Architektury Drewnianej: kościoły w Święcanach i Sławęcinie. 
Najcenniejszym obiektem sakralnym gminy, równocześnie najcenniejszym zabytkiem drewnianej architektury 
sakralnej płd.-wsch. Polski, był drewniany kościół w Bączalu Dolnym wybudowany w 1667 r., w latach 70. 
XX w. przeniesiony do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. 

Kościół parafialny pw. św. Katarzyny, Sławęcin 

     
Zdjęcie nr 1, 2. Kościół parafialny pw. św. Katarzyny, Sławęcin (źródło: Urząd Gminy Skołyszyn) 

 Kościół datowany na: 1779 r., 1886 r. Parafia istniała w 1325 r., kościół wzmiankowany jest dopiero 
w 1565 r. Zlokalizowany był w pobliżu rzeki Ropy i został zniszczony przez powódź w 1580. Następny 
wybudowany kościół spłonął w 2 poł. XVIII w. Obecny zbudowano na nowym miejscu w 1779 r. 
Remontowany był w 1815 r. i 1886 r. – przedłużono nawę w kierunku zach. i dobudowano kruchtę od frontu.  
 W 1890 r. malarz Wiśniowiecki wykonał polichromię wnętrza. Ostatnie prace remontowe 
przeprowadzono w 1956 r. i 1992 r. Kościół wpisany jest do rejestru zabytków. 
 Jest to budowla drewniana o konstrukcji zrębowej, na zewnątrz pionowo oszalowana deskami, 
bezwieżowa, jednonawowa, wzniesiona na rzucie prostokąta, z węższym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium 
i zakrystią od płn. Dwie niewielkie kruchty dobudowano od frontu i z boku nawy, od płd. Okna i drzwi 
zamknięte łukami w kształcie oślego grzbietu. Dach dwuspadowy, jednokalenicowy o różnym rozstawie 
krokwi, z wieżyczką na sygnaturkę, zwieńczoną hełmem z latarnią. Wewnątrz strop z fasetą. 

Kościół parafialny pw. św. Anny, Święcany 
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Zdjęcia nr 3, 4. Kościół parafialny pw. św. Anny, Święcany (źródło: Urząd Gminy Skołyszyn) 

 Kościół datowany na: 1520 r., XVII w., 1782 r., 1863 r. Parafia w Święcanach istniała  
w XV w. Pierwszy kościół spłonął w końcu XV w. Obecny wzniesiono w 1520 r. na nowym miejscu.  
W 2 poł. XVI w. wykonano polichromię wnętrz. W XVII w. kościół obudowano sobotami, wnętrze częściowo 
zbarokizowano. W 1782 r. do elewacji zach. dostawiono dzwonnicę. W 1863 r. przy pn. ścianie nawy powstała 
kaplica pw. św. Jana Nepomucena oraz boczne aneksy wieży. Około 1870 r. kościół otrzymał polichromię 
autorstwa Jana Tabińskiego. W 1908 r. gontowe pokrycie dachu wymieniono na blachę. W 1992 r. odkryto 
polichromię z XVI w., którą poddano konserwacji w latach następnych. Kościół chroniony jest wpisem 
do rejestru zabytków. 

Kościół usytuowany jest w pd. części wsi, na zboczu wzgórza. Teren przykościelny wyznaczony jest 
kamiennym murem z bramkami i kaplicami, w linii którego znajduje się murowana dzwonnica parawanowa. 
Dookoła nieliczny starodrzew. 

Budynek orientowany, złożony jest z nawy na rzucie zbliżonym do kwadratu i węższego, 
prostokątnego prezbiterium zamkniętego trójbocznie oraz wieży na rzucie zbliżonym do kwadratu  
– od zach. Do prezbiterium od płn. przylega prostokątna zakrystia, do korpusu od płn. – kwadratowa kaplica, 
od płd. – prostokątna kruchta. Wieżę od płd. i płn. ujmują wąskie, prostokątne aneksy. Bryła rozczłonkowana 
 – zestawiona z kubicznych form różnej wysokości i dachów o różnych kształtach – strzelista w proporcjach. 
Elementami dominującymi są: izbicowa wieża o pochyłych ścianach, nakryta wysokim ostrosłupowym hełmem 
oraz potężny, stromy dach nad nawą i prezbiterium, w dolnej części nieco załamany, o wspólnej kalenicy, 
zwieńczony sześcioboczną, wysoką wieżyczką na sygnaturkę. Pn. połać dachu prezbiterium spływa pulpitowo 
na zakrystię. 

Kościół posadowiony jest na kamiennym cokole, wzniesiony z drewna w konstrukcji zrębowej. Wieża, 
kruchta i aneksy przywieżowe zbudowane są w konstrukcji słupowo-ramowej, ściany nawy i prezbiterium 
wzmocnione lisicami. Cały kościół jest oszalowany deskami w pionie. Hełm wieży poszyty jest gontem, 
pozostałe dachy – kryte blachą. Zachowana storczykowa więźba dachowa. Otwory okienne są prostokątne, dwa 
okna prezbiterium i wejście do zakrystii – wykrojone w łuk ośli grzbiet. W nawie i prezbiterium – stropy 
płaskie z podciągiem wzdłużnym. W nawie zaskrzynienia podparte dwoma rzędami półkolistych arkad 
wspartych na słupach. Empora organowa wsparta na dwóch słupach. Ściany wnętrza rozczłonkowane lisicami 
ukształtowanymi w formie pilastrów. Ściany kościoła, strop prezbiterium i parapet chóru pokryte dekoracją 
malarską z ok. 1870 r. 
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Kościół pw. Św. Doroty wraz z dzwonnicą, Harklowa 

     
Zdjęcia nr 5, 6. Kościół pw. Św. Doroty wraz z dzwonnicą, Harklowa (źródło: Urząd Gminy Skołyszyn) 

 Kościół wzniesiony w latach 1894-1896 wg projektu Teodora Talowskiego; dzwonnica – 1935 r. 
Pierwszy, zapewne drewniany, kościół powstał na przełomie XIV/XV w. W 1860 r. zastąpił go nowy, również 
drewniany, który spłonął w 1894 r. Murowana świątynia powstała w latach 1894-1896. Kościół, dzwonnica, 
otoczenie (w granicach działki) i ogrodzenie zespołu kościelnego chronione są wpisem do rejestru zabytków. 

Kościół neogotycki, jednonawowy, na planie krzyża, którego ramiona stanowią dwie kaplice, 
z niższym i węższym prezbiterium zamkniętym poligonalnie oraz parą aneksów między ścianami prezbiterium 
i ścianami kaplic. Naroża ścian oszkarpowane, okna smukłe, zamknięte łukiem ostrym, w krzyżu kościoła  
–smukła sygnaturka. Budynek murowany z cegły i ciosów kamiennych, tynkowany, ściany zwieńczone 
profilowanym gzymsem. Na osi fasady – niska kruchta ustawiona na tle ostrołucznej blendy, w górnej części 
wypełnionej rzędem ostrołucznych arkadek na kolumienkach przyściennych i wielką kolistą rozetą. Podobne, 
ostrołuczne blendy, wypełnione ostrołucznym biforium – w ścianach szczytowych kaplic. 

Dzwonnica wzniesiona w 1935 r. Parawanowa, murowana, ażurowa budowla w formie ostrołucznie 
zamkniętej bramy, z parą ostrołucznych arkad w świetle i arkadką w zwieńczeniu: w arkadkach podwieszone 
trzy dzwony. 

Również kościoły powojenne prezentują ciekawą architekturę, wpisującą się w ogólnopolskie trendy 
architektury sakralnej: kościół św. Józefa w Skołyszynie, ceglany kościół w Jabłonicy wg proj. Andrzeja 
Węgrzynowicza, czy kościół w Lisowie. Spośród nich najciekawszy jest kościół parafialny pw. Imienia Maryi 
w Bączalu Dolnym. 

Kościół parafialny pw. Imienia Maryi, Bączal Dolny 

     
Zdjęcia nr 7, 8. Kościół parafialny pw. Imienia Maryi, Bączal Dolny (źródło: Urząd Gminy Skołyszyn) 
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 Kościół wzniesiony w latach 1957-1959, według drugiego projektu znanego lwowskiego architekta 
Eustachego Chmielewskiego w historyzującym polskim stylu narodowym, a dokładniej – w bardzo rzadko 
spotykanym na terenie płd. Polski – dojrzałym stylu swojskim z modernistycznymi naleciałościami 
(ekspresjonizm). Ze względu na walory architektoniczne sugeruje się ujęcie obiektu ochroną poprzez wpis 
do rejestru zabytków. 

Monumentalny kościół orientowany, na rzucie prostokąta, trójnawowy, halowy, nakryty dachem 
półszczytowym. Nawy boczne węższe, nakryte sklepieniem krzyżowym, nawa główna i półkoliście zamknięte 
prezbiterium nakryte wspólnym sklepieniem kolebkowym. Prezbiterium otoczone obejściem i kaplicą 
wzorowana na Kaplicy Zygmuntowskiej w Krakowie oraz zakrystią. Fasada ujęta w półbaszty na rzucie 
półkola, zwieńczone dachami półstożkowymi, z oknami przypominającymi otwory strzelnicze. Pośrodku 
jej przyziemia – prostokątny, kamienny portal w typie modernistycznym, wyżej – smukłe, półkoliście 
zamknięte okno wypełnione witrażem. W kalenicy dachu masywna wieża na sygnaturkę, zwieńczona loggią 
widokową.  
 W skład zespołu kościelnego wchodzą ponadto: parawanowa dzwonnica z 1925 r., drewniany krzyż 
misyjny, klasycystyczna kamienna kapliczka św. Barbary z lat 1800-1825, figura św. Mikołaja na postumencie, 
ogrodzona metalowym płotkiem, drewniana plebania z 1923 r. w stylu dworkowym otoczona starodrzewem 
lipy drobnolistnej i dębu bezszypułkowego (200-300). 

 ARCHITEKRURA REZYDENCJONALNA I FOLWARCZNA 
 Założenia dworskie z parkami, ogrodami, sadami, często połączone kompozycyjnie z zespołami 
folwarcznymi, stanowiły niegdyś bardzo istotny element pejzażu gminy. Zniszczenia w toku działań wojennych 
I i II wojny światowej, przemiany ustrojone i wraz z nimi gospodarczo-społeczne, parcelacje – spowodowały, 
że zachowały się w stopniu szczątkowym. Zwłaszcza kompozycje zespołów uległy degradacji. Zachowały 
się dwory, obecnie pełniące inne funkcje, parki i pozostałości zabudowy gospodarczej. 

Zespół dworsko-folwarczny z dworem i parkiem w Lisówku, ob. Skołyszynie 

     

     
Zdjęcia nr 9, 10, 11, 12. Zespół dworsko-folwarczny z dworem i parkiem w Skołyszynie (Lisówku) (dwór, baszta-silos, gorzelnia, 
stajnia), (źródło: Urząd Gminy Skołyszyn) 
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 Dwór z XVIII/XIX, od wsch. otoczony parkiem, po drugiej stronie drogi – zabudowany w czworobok 
zespół gospodarczy z cylindryczną, monumentalną basztą – silosem w płn. narożu zrujnowanej gorzelni  
z lat 1775-1825, wzniesionej na rzucie litery L, oraz murowana stodoła, stajnia i oficyna z 1850 r. Zespół 
folwarczny: gorzelnia, tzw. dwór, stodoła z silosem, stajnia, oficyna i stodoła chronione są wpisem do rejestru 
zabytków. Natomiast park ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków. 

Skołyszyn od końca XVII w. był własnością szlachecką, należał do rodziny Sułowskich.  
W pocz. XIX w. – Tabaczyńskich, w latach 1832-1837 należał do hr. Józefa Wadzickiego, potem  
– do hr. Prospera Zaborowskiego i jego rodziny, następnie do rodziny Klobass. Staraniem rodziny Klobass 
wzniesiono pałac, który został spalony w trakcie działań wojennych w 1945 r. 
 Dwór wzniesiony na rzucie prostokąta, dwukondygnacyjny, nakryty wysokim, czterospadowym 
dachem, murowany z piaskowca, tynkowany, z detalem architektonicznym wypracowanym w tynku. 
W wystroju elewacji: gzyms międzykondygncyjny i gzyms koronujący, pionowe podziały elewacyjne 
za pomocą kanelowanych lizen spiętych taśmowym fryzem – na parterze i płaskich pilastrów – na piętrze, 
rozmieszczonych naprzemiennie z otworami okien: zamkniętych odcinkiem łuku – na parterze, prostokątnych  
– na piętrze; okna w taśmowych opaskach. Na osi ściany frontowej – balkon, w elewacji tylnej – drewniany 
balkon w szerokości całej ściany, wsparty na zastrzałach. Do budynku przylega prostopadle dwukondygnacyjna 
oficyna.  
 Obok dworu park z przełomu XIX/XX w. – 10 ha. 

Zespół dworsko-parkowy w Przysiekach nr 387 

     
Zdjęcia nr 13, 14. Dwór i wozownia w zespole dworsko-parkowym w Przysiekach nr 387 (źródło: 
https://www.wikiwand.com/pl/Przysieki data dostępu 20.05.2020 r., karta GEZ) 

 Zespół pochodzi z 1 poł. XIX w., 1925, złożony jest z dworu, wozowni, stodoły  i parku. W czasie 
okupacji w budynkach dworskich mieściła się szkoła – do 1950 r., kiedy teren podworski przejął Państwowy 
Ośrodek Maszynowy. Dwór wraz z parkiem i wozownią wpisane są do rejestru zabytków. Ze względu 
na walory architektoniczne sugeruje się ujęcie stodoły w mpzp.  

Zespół zlokalizowany jest w płd.-zach. części wsi, od płn.-zach. i płd.-zach. ograniczony drogami 
wiejskimi, od płd.-wsch. i płn.-wsch. zagospodarowany zabudową przemysłową (Zakłady Metalowe, RADO). 
Park z dawnym dworem zlokalizowany jest na niewielkiej przestrzeni w płd. zach. narożu zespołu. 
 Dwór późnoklasycystyczny: rozłożysty, parterowy budynek na rzucie litery L, nakryty 
czterospadowymi dachami. Murowany, tynkowany, ze skromnym detalem architektonicznym, wypracowanym 
w tynku: taśmowe opaski okienne, profilowany gzyms. 
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Zespół dworsko-parkowy w Przysiekach nr 5 

     
Zdjęcia nr 15, 16. Dwór w Przysiekach nr 5 (źródło: Urząd Gminy Skołyszyn) 

 Zespół obejmuje niewielki park w końca XIX w. i niewielki dworek wybudowany w 1893 r. przez 
Ottokara Klominka, syna właściciela browaru w Trzcinicy. Obecnie funkcjonuje jako restauracja. Dwór ujęty 
jest w gminnej ewidencji zabytków. Sugeruję się ochronę w MPZP dla parku, natomiast dwór wpisać 
do rejestru zabytków. 
 Zespół w kształcie trapezu usytuowany jest prostopadle pod płd. stronie drogi krajowej  
nr 28, przy której otwiera się wjazd na dziedziniec z lekko nieregularnym trawiastym klombem. Za klombem  
– dworek w otoczeniu zieleni wysokiej. 
 Dwór, ob. restauracja: niewielki, parterowy, podpiwniczony budynek na rzucie prostokąta, nakryty 
dachem dwuspadowym, z rozległymi, murowano-drewnianymi, przeszklonymi werandami dekorowanymi 
snycersko i współczesną dobudówką. Budynek murowany, tynkowany, detal architektoniczny wypracowany 
w tynku: boniowanie naroży ścian, profilowane opaski prostokątnych otworów okiennych i drzwiowych, 
zwieńczone odcinkami gzymsu lub trójkątnymi naczółkami wspartymi na wolutowych konsolkach, prostokątne 
płyciny podokienne, profilowane gzymsy. 

 Ponadto na terenie gminy z dawnej zabudowy dworsko-folwarcznej zachowały się: 
– dworska oficyna oraz stodoła w Kunowej, drewniane, z lat 1875-1899, obiekty ujęte w gminnej ewidencji 
zabytków, 
– stodoła (ujęta w gminnej ewidencji zabytków) w Siepietnicy, murowane, z lat 1850-1875, 
– pozostałości zespołu dworskiego w Harklowej: park (ujęty w gminnej ewidencji zabytków),  
brama z XVII w. i lamus z 1 poł. XVII w. 

 ZABYTKI TECHNIKI 
Obiekty postindustrialne rzadko postrzegane są jako zabytki, tymczasem stanowią istotne dziedzictwo 

kulturowe, gdyż – wpisane w krajobraz polskich miast i wsi – są świadectwem szeroko pojętej kultury 
technicznej, ważnym dla historii techniki i przemysłu w Polsce. Są to: kopalnie, elektrownie, fabryki, obiekty 
przemysłu przetwórczego (wiatraki, młyny, browary, kuźnie), infrastruktura kolei (linie kolejowe, zespoły 
dworów) czy dzieła myśli inżynieryjnej, jak mosty, wiadukty czy urządzenia hydrotechniczne. 

Na terenie gminy Skołyszyn do zabytków techniki należy infrastruktura kolejowa linii Stróże  
– Krościenko, z budynkami dworców w Siepietnicy, Skołyszynie i Przysiekach (pierwotnie Trzcinica), 
wzniesionymi w 1884 r. 
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Stacja Przysieki (w Trzcinicy) 

     
Zdjęcia nr 17, 18. Stacja Przysieki (w Trzcinicy) (źródło: Urząd Gminy Skołyszyn) 

 W 1952 r. zmieniono jej nazwę na Przysieki. Dwukondygnacyjny budynek z ryzalitami, nakryty 
naczółkowym dachem z wysuniętym okapem wspartym na drewnianych, podrzeźbianych wspornikach; szczyty 
budynku deskowane. Ściany tynkowane, kondygnacje rozdzielone profilowanymi gzymsami, na parterze 
linearnie boniowane, w narożach ścian – bonie kostkowe, nad oknami parteru i wokół drzwi – boniowanie. 
Na ścianie budynku umieszczona została w 1985 r. tablica upamiętniająca ofiary II wojny światowej 
i wydarzenia z lutego 1943 r. Oprócz budynku stacji z 1884 r., zabytkowy charakter mają również toalety 
dworcowe. Budynek dworca oraz toalety kolejowe ujęte są w gminnej ewidencji zabytków. 

Dworzec w Skołyszynie 

     
Zdjęcia nr 19, 20. Dworzec w Skołyszynie (źródło: Urząd Gminy Skołyszyn) 

 Jest to parterowy budynek z użytkowym poddaszem, nakryty wysokim, czterospadowym dachem, 
z facjatami na wszystkich połaciach dachu, z których frontowa i tylna zwieńczone są murkami attykowymi. 
Sugeruje się ujęcie obiektu w gminnej ewidencji zabytków oraz ochronę poprzez MPZP. 

Zabytkiem techniki jest drewniany młyn elektryczny w Przysiekach z 1925 r.: budynek 
dwukondygnacyjny, nakryty dwuspadowym dachem, z parterowym aneksem; ściany szalowane pionowo 
deskami. Obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków. 

W Bączalu Dolnym znajdują się pozostałości starej cegielni (ruina), w Święcanach – murowany 
budynek kuźni z 1913 r. (ujęta w gminnej ewidencji zabytków) oraz sikawka konna ustawiona przy remizie 
OSP w Bączalu Górnym.  

Istotnym elementem dziedzictwa kulturowego gminy Skołyszyn są relikty przemysłu naftowego, 
istotnego dla gospodarki gminy w 2 poł. XIX w. W Harklowej znajdują się pozostałości urządzenia 
wykorzystywane do pozyskiwania ropy, m.in. konik pompowy, głowica wydobywcza, przekładnia górnicza, 
kierat, podpora liny, liny napędu, zmiana kierunku napędu, pompa ropy, trójka i zbiornik magazynowy ropy, 
oraz dom dyrektora  kopalni Galicyjskiego Gwarectwa Naftowego, z pocz. XX w. (Harklowa 217), wpisany 
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do rejestru zabytków. Zasadnym wydaje się włączenie Harklowej w Karpacko-Galicyjski Szlak Naftowy 
biegnący z Gorlic, przez Jasło, Krosno, Sanok, Ustrzyki Dolne na teren Ukrainy. 

 ZIELEŃ KOMPONOWANA 
Obszary zieleni komponowanej to parki i ogrody, cmentarze, szpalery i aleje przydrożne. Oprócz 

konieczności zachowania ich pierwotnego układu kompozycyjnego, dbałości o obiekty małej architektury 
oraz obiekty ruchome, ochroną należy również objąć roślinność. 

PARKI 
Na terenie gminy Skołyszyn funkcjonują założenia parkowe powiązane z zespołami dworskimi, 

tworząc wraz z nimi kompozycje architektoniczno-krajobrazowe. Do rejestru zabytków wpisany jest park 
w Przysiekach, natomiast w gminnej ewidencji zabytków ujęte są parki w Skołyszynie i Harklowej. 
Park w Przysiekach nr 5 nie jest objęty ochroną. 

– Skołyszyn – park o powierzchni 10 ha, datowany na lata 1775-1825: znajdują się tu rzadko spotykane 
gatunki drzew: dąb burgundzki, tulipanowiec, miłorząb, żywotnik wschodni i kasztanowiec. Drzewa pochodzą 
z ok. 1868 r. kiedy to majątek w Skołyszynie zakupił Karol Klobassa. Powiększył on zespół parkowy 
i sprowadził m.in. z Włoch i Hiszpanii wiele egzotycznych drzew i krzewów; 

– Harklowa – park o powierzchni 2,5 ha; 

– Przysieki nr 387 – park o powierzchni 1 ha, datowany na lata 1800-1825; 

– Przysieki nr 5 – park z końca XIX w., otaczający dwór, rozbudowany na płd. 

CMENTARZE 
Cmentarze stanowią ważny element krajobrazu kulturowego. Są elementem dziedzictwa materialnego 

– opatrzone zabytkami sztuki sepulkralnej, z zachowanym układem alejek i ścieżek cmentarnych, w otoczeniu 
starodrzewu. Równocześnie odnoszą się do dziedzictwa niematerialnego – jako przestrzenie ukształtowane 
wg reguł kulturowych związanych z religią i tradycją grzebania zmarłych. Przechowując pamięć o minionych 
latach, stają się pomnikami historii. W tym kontekście dbałość o miejsca ostatniego spoczynku jest konieczna, 
bez względu na charakter wyznaniowy cmentarza, czy podziały narodowościowo-społeczne. Obiekty te należy 
pielęgnować i eksponować w krajobrazie miejscowości, niezależnie od stanu zachowania – oznakować 
tablicami informacyjnymi. 

Na terenie gminy Skołyszyn znajdują się cmentarze rzymskokatolickie w Bączalu Dolnym, Harklowej, 
Sławęcinie i Święcanach oraz cmentarze wojenne w Bączalu Dolnym, Harklowej, Jabłonicy, Siepietnicy, 
Sławęcinie i Święcanach, cmentarz choleryczny w Sławęcinie oraz mogiła rozstrzelanych w 1942 r. 
w Harklowej. Wszystkie obiekty ujęte są w gminnej ewidencji zabytków. 

Początkowo cmentarze lokowano wokół kościołów, w 1784 r. władze austriackie wydały zakaz 
grzebania zmarłych na terenach przykościelnych w miastach i wsiach. 
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Stary cmentarz parafialny w Bączalu Dolnym 

     
Zdjęcia nr 21, 22. Stary cmentarz parafialny w Bączalu Dolnym (źródło: źródło: https://solectwa-baczal.weebly.com/zaduszkowe-
wspominanie, data dostępu 20.05.2020 r., zdj. nr 22 Urząd Gminy Skołyszyn) 

 Cmentarz założony w 1786 r., na wzniesieniu, nieopodal jednego z cieków wodnych tworzących potok 
Młynówka. Użytkowany przez ponad 150 lat, ostatnich pochówków dokonano w latach 1948-1950. Ma kształt 
zbliżony do prostokąta o powierzchni 0,9 ha. Zach. granica działki przylega bezpośrednio do drogi gminnej. 
Fragment wzgórza cmentarnego uległ uszkodzeniu wskutek osuwiska ziemi podczas powodzi w 2010 r. 

Na cmentarzu znajduje się wiele cennych architektonicznie zabytków sztuki sepulkralnej – nagrobków 
kamiennych oraz grobów ziemnych z żeliwnymi krzyżami, w tym najstarsze zachowane z poł. XIX w. Zieleń 
cmentarza stanowią głównie gatunki rodzime, w tym: lipa drobnolistna, dąb bezszypułkowy, kasztanowiec 
biały, jesion wyniosły oraz robinia akacjowa i żywotnik zachodni.  

Na cmentarzu pochowanych jest kilka znanych osób: Konstanty Kłosiński (1901 r.) – obywatel ziemski 
wspierający finansowo powstańców styczniowych, ks. Paweł Kretowicz (1875 r.) – proboszcz tutejszej parafii, 
założyciel szkoły w Sękowej, Józef Machowicz (1951 r.) – ostatni właściciel majątku ziemskiego w Bączalu 
Górnym, Karolina z Choynowskich h. Lubicz Miazgowa (1892 r.) – obywatelka ziemska (1892 r.) – nagrobek 
autorstwa Stanisława Bodnickiego, Józef Miazga (1848 r.) – dziedzic Bączala Dolnego, weteran walk 
napoleońskich, a także polegli w okresie okupacji niemieckiej (1939-1945) i ofiary działań wojennych. 

Cmentarz parafialny, rzymskokatolicki w Sławęcinie  

     
Zdjęcia nr 23, 24. Cmentarz parafialny, rzymskokatolicki w Sławęcinie (źródło: Urząd Gminy Skołyszyn) 

 Cmentarz założony w XIX-XX w., kaplica hr. Zborowskich – 1844 r.; cmentarz zlokalizowany 
na wzgórzu, na rzucie zbliżonym do litery T, o pow. 2 ha, otoczony ażurowym, betonowym ogrodzeniem. 
Główna aleja, zakończona schodami wiedzie do kaplicy ulokowanej na szczycie. Zachowane groby  
z XIX w., a także groby zasłużonych dla okolicy m.in. „Borysa” Tadeusza Szymańskiego – żołnierza AK, 
funkcjonariusza MO zamordowanego w 1945 r., pośmiertnie odznaczonego Krzyżem Virtuti Militari, „Tomka” 
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Wojciecha Kwilosza – dowódcy Okręgu Gwardii Ludowej i Armii Krajowej, który zginął w 1944 r., a także 
zbiorowa mogiła Zawilińskich – Andrzeja, Jana, Władysława rozstrzelanych w egzekucji w 1944 r. w odwecie 
za akcję zbrojną AK na tabory niemieckie. 

Cmentarz rzymskokatolicki w Harklowej 

     
Zdjęcia nr 25, 26. Cmentarz rzymskokatolicki w Harklowej (źródło: karta GEZ) 

 Cmentarz założony na pocz. XIX w. Usytuowany na płn. od kościoła parafialnego, z trzech stron 
skrzyżowania dróg, obejmuje obszar 2 ha. Część wsch. krzyżową alejką jest podzielona na sektory. Najstarsze 
pochówki datuje się na 1894 r. Na cmentarzu spoczywają również osoby zasłużone: księża, powstańcy 
z Powstania Styczniowego, pedagodzy, nauczyciele, dziennikarze. Jest tu też zbiorowa mogiła 68 partyzantów 
i ofiar II wojny światowej ekshumowanych z terenu gminy Skołyszyn i okolicy.  

Cmentarz rzymskokatolicki w Święcanach 

     
Zdjęcia nr 27, 28. Cmentarz rzymskokatolicki w Święcanach (źródło: karta GEZ, zdj. nr 28 Urząd Gminy Skołyszyn) 

 Cmentarz założony w 1860 r., na rzucie trapezu, otoczony szpalerem drzew  i ażurowym metalowym 
ogrodzeniem. We wsch. części, na wzgórzu – stara część cmentarza. W otoczeniu drzew stoi murowana kaplica 
z 1882 r. – niewielka, prostokątna, zamknięta półkolista apsydą. Wokół niej nagrobki z XIX w. Teren 
uporządkowany, porośnięty trawą. Na wsch. od cmentarza – kaplica cmentarna. 
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CMENTARZE WOJENNE 
Cmentarze z I wojny są obiektami Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej na obszarze 

województwa podkarpackiego5. 

Bączal Dolny, cmentarz nr 27 w okręgu cmentarnym nr II Jasło 

     
Zdjęcia nr 29, 30. Bączal Dolny, cmentarz nr 27 w okręgu cmentarnym nr II Jasło (źródło: Urząd Gminy Skołyszyn) 

 Cmentarz z I wojny światowej, zbudowany w latach 1916-1917 według projektu Johanna Jägera. 
Pochowano tu  żołnierzy poległych w grudniu 1914 r. oraz w walkach na bagnety podczas przerwania frontu 
rosyjskiego w trakcie bitwy pod Gorlicami dnia 5 maja 1915 r., łącznie 146 żołnierzy: 29 Niemców, 
20 Austriaków i 97 Rosjan.  

Położony na skraju lasu, w kształcie nieregularnego wieloboku o powierzchni około 500 m² 
dopasowanego do rzeźby terenu. Na terenie cmentarza znajduje się kamienna ściana pomnikowa zwieńczona 
krzyżem celtyckim z tablicą inskrypcyjną i kamienną lawą, zachowana w pierwotnym kształcie brama 
wejściowa oraz dwie betonowe stele z żeliwnymi tablicami imiennymi. Na pozostałych grobach podczas 
remontu w 2004 r. umieszczono drewniane, stylizowane rumuńskie krzyże z blaszanymi daszkami. Cały 
cmentarz otoczony jest drewnianym parkanem wykonanym z odcinków balustrady osadzonych na kamiennych 
słupach. Na jego terenie rosną duże, pomnikowe okazy dębów szypułkowych. Obiekt w bardzo dobrym stanie 
technicznym. 

Harklowa, cmentarz nr 15 w okręgu cmentarnym nr II Jasło 

     
Zdjęcia nr 31, 32. Harklowa, cmentarz nr 15 w okręgu cmentarnym nr II Jasło (źródło: Urząd Gminy Skołyszyn) 

 Cmentarz z okresu I wojny światowej, tzw. cmentarz na Buczu, według projektu Johanna Jägera. 
Spoczywa tu 6 Austriaków, 60 Niemców i 185 Rosjan, poległych w dniach 4-5 maja 1915 r. Na cmentarzu 
pochowany jest również żołnierz Wehrmachtu z II wojny światowej oraz podoficer austriacki Piotr Stygar 

                                                           
5 Duda O., Cmentarze I Wojny Światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918 – Studia i materiały. Ośrodek Ochrony Zabytkowego 
Krajobrazu, Warszawa 1995, s. 138 

Id: 24AD511B-AD71-4143-8592-385BFD33884C. Uchwalony Strona 44



 
Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Skołyszyn na lata 2020-2023 

45 

 

z Harklowej. W latach 1993-1995 wykonano konserwację ogrodzenia, w latach 2006-2007 kompleksowy 
remont. 
 Cmentarz o powierzchni ok. 745 m², w kształcie prostokąta ze ściętym bokiem. We wsch. mur 
ogrodzenia wbudowany jest wysoki postument z cokołem z bloków skalnych i kamiennym krzyżem 
maltańskm. Ogrodzenie z kamiennych słupów połączonych metalowymi sztachetami. Układ grobów 
nieregularny rzędowo-kwaterowy; na nagrobkach duże, ażurowe krzyże żeliwne z okrągłymi tabliczkami 
oraz betonowe stele z żeliwnymi tablicami inskrypcyjnymi.  

Jabłonica, cmentarz nr 28 w okręgu cmentarnym nr II Jasło  

     
Zdjęcia nr 33, 34. Jabłonica, cmentarz nr 28 w okręgu cmentarnym nr II Jasło (źródło: Urząd Gminy Skołyszyn) 

 Cmentarz z okresu I wojny światowej, według projektu Johanna Jägera, znajduje się na skraju lasu 
w przysiółku Nowiny-Walówka w płd.-wsch. części miejscowości przy granicy z Bączalem Górnym. 
Spoczywa tu 169 żołnierzy w 34 pojedynczych grobach i 11 mogiłach zbiorowych: 40 żołnierzy 
austrowęgierskich, 55 niemieckich, 74 rosyjskich poległych w 1915 r. Obiekt gruntownie odnowiony  
w 2 poł. 2002 r. 
 Cmentarz założony na planie okręgu o powierzchni ok. 314 m². Pomnik główny stanowi duży 
drewniany krzyż łaciński nakryty daszkiem i dwa mniejsze krzyże po bokach: dwuramienny i łaciński  
– symbolizują żołnierzy trzech armii. Groby rozmieszczone w dwóch kręgach, równolegle do ogrodzenia. 
Na mogiłach duże betonowe stele z odtworzonymi żeliwnymi tabliczkami imiennymi. Całość otoczona 
drewnianym parkanem umocowanym na kamiennych, otynkowanych słupkach. 

Siepietnica, cmentarz nr 29 w okręgu cmentarnym Jasło II 

     
Zdjęcia nr 35, 36. Siepietnica, cmentarz nr 29 w okręgu cmentarnym Jasło II (źródło: Urząd Gminy Skołyszyn) 

 Cmentarz z okresu I wojny światowej, według projektu Johann Jägera, zbudowany w latach 1916-1917 
na powierzchni ok. 200 m2. W siedmiu grobach masowych pochowano 42 Austriaków i 40 Rosjan poległych 
w grudniu 1914 r. i 4-5 maja 1915 r., podczas walk o umocnione pozycje zlokalizowane na okolicznych 
wzgórzach. Remontowany w latach 90. XX w., pomniejszony, ponownie renowowany w 2006 r.  
– przywrócenie pierwotnego układu grobów, wymiana krzyży nagrobnych. 
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 Założony na rzucie półowalu, otoczony drewnianym płotem osadzonym na murowanych słupkach. 
W linii ogrodzenia znajduje się krzyż na betonowym cokole z umieszczonym napisem w języku niemieckim.  

Sławęcin, cmentarz nr 26 w okręgu cmentarnym Nr II Jasło 

     
Zdjęcia nr 37, 38. Sławęcin, cmentarz nr 26 w okręgu cmentarnym Nr II Jasło (źródło: Urząd Gminy Skołyszyn)  

 Cmentarz z okresu I wojny światowej założony w latach 1916-1917 według projektu Johann Jägera, 
w przysiółku Życkie Spoczywa tu 62 Austriaków, 285 Rosjan poległych w dniu 20-21 grudnia 1914 r. i 5 maja 
1915 r., pochowanych w 36 pojedynczych grobach i 31 mogiłach zbiorowych. Wśród grobów mogiła 
Aleksandra Fuka, mieszkańca Sławęcina poległego w 1918 r. Cmentarz remontowany w 2004 r. 
 Cmentarz znajduje się na widokowym wzgórzu wśród pól za cmentarzem parafialnym po płn. stronie 
drogi krajowej nr 28. Ma kształt prostokąta z o powierzchni około 400 m². Głównym akcentem 
architektonicznym jest, wbudowany w linię płn. ogrodzenia, kamienny pomnik w formie piramidy zwieńczony 
małym kamiennym krzyżem. Ogrodzenie z kamiennych słupów z namiotową koroną, połączonych płotem 
z żelaznych prętów. Układ grobów rzędowo-kwaterowy z nagrobkami w formie dużych ażurowych krzyży 
żeliwnych rosyjskich i jednym niemieckim oraz mniejszymi listwowymi jedno- i dwuramiennymi 
na betonowych cokołach z emaliowanymi tabliczkami. 

Święcany, cmentarz nr 30 w okręgu cmentarnym nr II Jasło 

     
Zdjęcia nr 39, 40. Święcany, cmentarz nr 30 w okręgu cmentarnym nr II Jasło (źródło: Urząd Gminy Skołyszyn) 

 Cmentarz z okresu I wojny Światowej, zbudowany w latach 1916-1917 według projektu Johann Jägera. 
Spoczywa tu 150 Austriaków i 211 Rosjan poległych w walkach w 4-5 maja 1915 r. Remontowany w 2004 r., 
w dobrym stanie technicznym. 
 Zaprojektowany na planie prostokąta, z trzech stron ogrodzony kamiennym murem, od strony bramki  
– segmentami płotu osadzonymi na murowanych słupkach krytych gontem i zwieńczonych krzyżami. Wejście 
przez dwuskrzydłową drewnianą furtkę. Od furtki do przeciwległej ściany wiedzie alejka. Ściana pomnikowa 
murowana z piaskowca. Zamontowano na niej tablicę z inskrypcją w języku niemieckim. Nagrobki 
w regularnych rzędach, zwieńczone są jednoramiennymi lub dwuramiennymi drewnianymi krzyżami 
osadzonymi na betonowym cokole i przykrytymi drewnianymi daszkami. Na krzyżach tabliczki z nazwiskami 
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poległych lub wskazujące liczbę pochowanych w danej mogile. Wzdłuż ogrodzenia cmentarza nasadzenia 
drzew. 

Na terenie gminy, w miejscowości Sławęcin znajduje się również miejsce po cmentarzu cholerycznym. 

 
Zdjęcia nr 41, 42. Cmentarz choleryczny w Sławęcinie (źródło: Urząd Gminy Skołyszyn) 

Miejscem pamięci jest również mogiła rozstrzelanych w 1942 r. znajdująca się na cmentarzu 
rzymskokatolickim w Harklowej. 
 
 
5.3.2. Zabytki ruchome 
 

Zabytki ruchome to przede wszystkim obiekty wchodzące w skład wyposażenia kościołów i kaplic. 
Zasoby sztuki sakralnej obejmują wszystkie kategorie zabytków: malarstwo, rzeźbę oraz rzemiosło artystyczne 
z całym jego zróżnicowaniem (złotnictwo, sprzęty stolarskie, tkaniny, szkło, witrażownictwo, ludwisarstwo). 
Zabytki ruchome to również elementy wystroju budowli, posiadające cechy indywidualnych wytworów 
artystycznych lub rzemieślniczych. Należą do nich m.in.: rzeźby, płaskorzeźby, polichromie naścienne 
lub stropowe, mozaiki, sztukaterie i różnego rodzaju detal architektoniczny. Za zabytki ruchome uznaje się 
także obiekty małej architektury, wykazujące wysoki poziom warsztatu artystycznego lub rzemieślniczego, 
dokumentujący historyczne trendy, np.: rzeźby ogrodowe, pomniki, obeliski, słupy, krzyże i kapliczki 
przydrożne, nagrobki, a także np. piece czy kominki. 

 WYPOSAŻENIE I WYSTRÓJ OBIEKTÓW SAKRALNYCH  
Przeważająca większość zabytków ruchomych stanowi własność kościołów. Przeważnie są to obiekty 

wykonane z drewna, rzeźbione i polichromowane. Wśród nich najcenniejsze: 
Wyposażenie kościoła parafialnego pw. Imienia Maryi w Bączalu Górnym – większość wyposażenia 
pochodzi z lat 50. XX w., tkankę zabytkową tworzą m.in.: obraz Matki Bożej Bączalskiej – uważany 
za cudowny, malowany temperą na lipowej desce (1620-1640), barokowe obrazy: św. Mikołaja  
i św. Antoniego Padewskiego (ok. 1670 r.) w ołtarzach bocznych), monumentalny krucyfiks (przed 1721 r.), 
ambona o bogatej dekoracji snycerskiej wykonana przez rzeźbiarza Józefa Koczapskiego (ok. 1960 r.), 
wotywny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem (2 poł. XIX w.), drewniana i polichromowana figura pasyjna 
Chrystusa w Grobie (1859 r.) oraz organy (1879 r.). We wnętrzu kościoła jednorodne polichromie z 1969 r. 
autorstwa krakowskiego malarza Aleksandra Trojkowicza i witraże projektowane przez Zygmunta Czyża 
(czołowy przedstawiciel polskiej sztuki Nowej Figuracji). 

Wyposażenie kościoła parafialnego w Jabłonicy – gotycka figura Madonny z Dzieciątkiem (ok. 1340 r.)  
– najstarszy zabytek tego typu w województwie podkarpackim, barokowy krucyfiks z drewna lipowego 
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w ołtarzu głównym (pocz. XVIII w.), wczesnogotycka figurka Madonny z drewna lipowego, z warsztatu 
Mistrza Madonny z Michle, w ołtarzu bocznym  (1 poł. XIV w.). Wystrój wnętrza (pocz. XXI w.) wykonali: 
płaskorzeźby ołtarzowe – Jerzy Bryndal, stacje drogi krzyżowej – Józef Bartoszek, witraże – Rafał Ziemski 
i Stefan Ulaszek w Hucie Szkła w Jaśle, polichromia kościoła – Marek Niedojadło, Maria Grodecka.  

Wyposażenie kościoła rzymskokatolickiego pw. Św. Katarzynyw Sławęcinie – wyposażenie w okresu 
późnego baroku i rokoka, głownie z końca XVIII w. Najcenniejszym obiektem jest gotycki tablicowy obraz 
Matki Boskiej z Dzieciątkiem (ok. 1450 r.), malowany temperą na desce lipowej; oryginał obrazu odkryto 
w czasie prac konserwatorskich w 1991 r. kiedy usunięto warstwy przemalowań. Inne: drewniany, 
architektoniczny ołtarz główny z rzeźbą Chrystusa na krzyżu (XVII w.) i obrazem św. Katarzyny 
w metalowych sukienkach – w zwieńczeniu, dwa ołtarze boczne z obrazami Chrystusa Miłosiernego i Świętej 
Rodziny, polichromowana drewniana chrzcielnica (XVII w.), pochodząca z dawnego kościoła, drewniana 
ambona z malowanymi wizerunkami czterech Ewangelistów, rzeźbiona Grupa Ukrzyżowania na belce tęczy, 
niewielki rzeźbiony krucyfiks (k. XVI w.) oraz zdobiona drewniana komoda (1760 r.) w zakrystii pochodząca 
z jasielskiego zakonu karmelitów, odnowiona w 1998 r. We wnętrzu – iluzjonistyczna polichromia 
architektoniczno-figuralna (1890 r.), autorstwa malarza Wiśniowieckiego. 

Wyposażenie kościoła rzymskokatolickiego pw. Świętej Doroty w Harklowej – do neogotyckiego kościoła 
zaprojektowano jednorodne stylowo wyposażenie, obejmujące ołtarze boczne i emporę organową. Zachowały 
się elementy przeniesione z dawnego drewnianego kościoła: kamienna kropielnica (lata 70. XV w.), obraz 
przedstawiający Chrystusa na krzyżu w typie ikonograficznym „Chrystusa Milatyńskiego”, barokowy ołtarz 
główny (2 poł. XVIII w.) z krucyfiksem (XVII w.), zamiennie z obrazem św. Doroty (neogotyk).  

Wyposażenie kościoła parafialnego pw. św. Anny w Święcanach – najcenniejszym zabytkiem jest 
późnogotycka Grupa Pasyjna na belce tęczy (1540 r.) wykonana przez twórcę określanego, jako Mistrz Pasji 
Przydonickiej. W późnobarokowym ołtarzu głównym (XVII/XVIII) umieszczony jest późnogotycki obraz św. 
Anny (1530-1540). Barokowe ołtarze boczne: Matki Boskiej (1710 r.) z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem 
(1763 r.) i ołtarz św. Antoniego (1690 r.) z jego obrazem, w kaplicy – ołtarz św. Jana Nepomucena (1770 r.). 
Ponadto: wolnostojąca polichromowana gotycka rzeźba św. Wojciecha (1430-1440), figura Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem (k. XIV w.), barokowa ambona (1740 r.). Organy pochodzą z 1965 r.; poprzednie, barokowe 
przekazane zostały w 1965 r. do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku i po remoncie zamontowano 
je w kościele z Bączala Dolnego. W latach 1992-94 w czasie prac konserwatorskich odkryto i odsłonięto 
nastropie nawy późnorenesansową polichromię figuralno-ornamentalną (XVI w.); dekoracja malarska  
(ok. 1870 r.) autorstwa Jana Tabińskiego. 

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
Są to obiekty nieruchome zaliczane do zabytków ruchomych – usytuowane na cmentarzach 

przykościelnych, komunalnych i przy drogach – elementy zagospodarowania terenu, jak: pomniki, rzeźby 
plenerowe, kapliczki przydrożne, pomniki nagrobne, krzyże pokutne, pompy uliczne, etc.  
Kapliczki kubaturowe6 – niewielkie budowle o charakterze kultowym, wznoszone w celach dziękczynnych, 
wotywnych lub obrzędowych, lokowane najczęściej przy drogach. Na terenie gminy Skołyszyn większość tego 
typu kapliczek wzniesiona została w XIX w. Są to niewielkie budowle na rzucie zbliżonym do kwadratu, 
murowane, nakryte dwuspadowym dachem, z arkadowym otworem wejścia, np. w miejscowościach: Przysieki, 
Lipnica Górna, Sławęcin, Skołyszyn, Siepietnica, dwie kapliczki w Święcanach oraz kapliczki św. Jana 
Nepomucena (ok. 1860 r.) – z polichromowaną rzeźbą świętego z XIX w. o wysokich walorach artystycznych 
i św. Barbary (XVIII/XIX w.) w Bączalu Dolnym. 

Nieco starsze kapliczki znajdują się: w Jabłonicy obok domu nr 63 (1775-1825) oraz kapliczka 
Św. Floriana w Bączalu Dolnym obok domu nr 114 (1790-1810) – z ciekawie rozwiązaną fasadą: przeprutą 
arkadowym otworem flankowanym parami półkolumn; we wnęce stoi ludowa, polichromowana rzeźba 

                                                           
6 Kołodziej W., Ślawska G., Gmina Skołyszyn. Przeszłość i teraźniejszość, Skołyszyn 2006 r. 
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Św. Floriana z XVIII w., restaurowana po 2008 r. Dwie z kapliczek są drewniane: w Święcanach,  
ok. km na zach. od kościoła św. Anny i w Harklowej – pochodząca z lat 1875-1899.  

Ciekawym przykładem  jest kapliczka NMP w pobliżu domu nr 22 w Bączalu Górnym, która według 
tradycji powstała, jako wotum wdzięczności za ocalenie od epidemii cholery w 1721 r. – w typie archaicznym, 
wybudowana z kamieni, oblepiona zaprawą z błota i plew przygotowywaną co roku, malowana; czterospadowy 
dach zwieńczony krzyżem, w ścianie frontowej dwuskrzydłowe, arkadowe drzwi, przeszklone; we wnętrzu 
Madonna Tronująca. 

Kapliczki niekubaturowe – na terenie gminy jest ich stosunkowo niewiele. Odnotowano kapliczką 
w Jabłonicy przy skrzyżowaniu dróg, z których jedna wiedzie na cmentarz z I Wojny Światowej, kamienną 
kapliczkę z figurą NMP Niepokalanego Poczęcia z 1926 r. w Bączalu Górnym, figurę Św. Mikołaja w Bączalu 
Dolnym,  figurę św. Jana Nepomucena z 1767 r., odnowioną w 1910 r. – w Skołyszynie koło przystanku PKS, 
kapliczkę z lat 1890-1910 w Sławęcinie oraz kapliczkę słupową z drewnianą figurą Matki Boskiej 
w Przysiekach, z 1932 r. 

Na terenie gminy znajduje się jedna z najstarszych kapliczek w regionie, w Bączalu Dolnym, datowana 
na 1647 r.: trójsegmentowa o wys. ok 4 m z płytkimi wnękami w każdym segmencie. Istnieje hipoteza iż mogła 
być zbudowana w latach 1440-1590 i jest to tzw. latarnia umarłych stawiana na miejscu dawnego cmentarza 
lub szpitala. 

Ciekawym przykładem sztuki ludowej jest kapliczka w Bączalu Górnym na ścianie pod dachem domu 
nr 40: drewniana, szafkowa, współczesna, na wzór starszej, z figurą Chrystusa Ukrzyżowanego  
z 2 poł. XIX w. 
 
 
5.4. Zabytki objęte prawnymi formami ochrony 
 
 Zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. formami 
ochrony zabytków są: 
– wpis do rejestru zabytków; 
– wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa; 
– uznanie za pomnik historii; 
– utworzenie parku kulturowego; 
– ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego. 
 Na obszarze gminy Skołyszyn funkcjonują dwie z ww. form, jest to wpis do rejestru zabytków 
oraz ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
 
 
5.4.1. Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków 
 
 Na terenie gminy Skołyszyn znajduje się 15 zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, 
(Załącznik nr 1). Są to jedne z najcenniejszych elementów krajobrazu kulturowego na terenie gminy. Obiekty 
te objęte są wszelkimi rygorami prawnymi wynikającymi z treści odpowiednich aktów prawnych,  
w tym przede wszystkim – rygorami ochrony konserwatorskiej wynikającymi z przepisów ustawy ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami. Wszelkie działania podejmowane przy tego typu obiektach wymagają 
pisemnego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
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5.4.2. Zabytki ruchome wpisane do rejestru zabytków 
 

Zabytki ruchome to przede wszystkim obiekty wchodzące w skład wyposażenia kościołów i kaplic. 
Zasoby sztuki sakralnej obejmują wszystkie kategorie zabytków: malarstwo, rzeźbę oraz rzemiosło artystyczne 
z całym jego zróżnicowaniem (złotnictwo, sprzęty stolarskie, tkaniny, szkło, witrażownictwo, ludwisarstwo). 
Zabytki ruchome to również elementy wystroju budowli, posiadające cechy indywidualnych wytworów 
artystycznych lub rzemieślniczych. Należą do nich m.in.: rzeźby, płaskorzeźby, polichromie naścienne 
lub stropowe, mozaiki, sztukaterie i różnego rodzaju detal architektoniczny. Za zabytki ruchome uznaje 
się także obiekty małej architektury, wykazujące wysoki poziom warsztatu artystycznego lub rzemieślniczego, 
dokumentujący historyczne trendy, np.: rzeźby ogrodowe, pomniki, obeliski, słupy, krzyże i kapliczki 
przydrożne, nagrobki, a także np. piece czy kominki. 

Najcenniejsze zabytki ruchome z terenu gminy Skołyszyn wpisane zostały do rejestru zabytków 
ruchomych (Tabela nr 1). Stanowią one głównie wyposażenie kościołów z terenu gminy. Ze względów 
bezpieczeństwa nie publikuje się szczegółowych danych dotyczących tych obiektów. Informacje można 
uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków z/s, Delegatura w Krośnie. 

Tabela nr 1. Zabytki ruchome wpisane do rejestru zabytków na terenie gminy Skołyszyn 

LP. MIEJSCE OBIEKT NUMER DECYZJI I DATA WPISU UWAGI 

1 Harklowa kościół parafialny B-203 z 08.08.2007 r.  

2 Harklowa kościół parafialny B-886 z 08.02.2018 r.  

3 Harklowa kapliczka B-428 z 23.11.1971 r. stary nr rej. B-127 

4 Jabłonica kościół parafialny B-384 z 17.02.2011 r.  

5 Skołyszyn figura przydrożna B-24 z 14.12. 2000 r.  

6 Sławęcin kościół parafialny B-92 z 23.03. 2004 r.  

7 Sławęcin kościół parafialny B-727 z 19.11.2015 r.  

8 Święcany kościół parafialny B-574 z 29.07.1971 r. stary nr rej. B-100 

9 Święcany kościół parafialny B-574 z 28.03.1972 r. stary nr rej. B-137 

10 Święcany kościół parafialny B-693 z 05.02.2015 r.  

 
 
5.5. Zabytki w gminnej ewidencji zabytków 
 
 Do obowiązków samorządu lokalnego należy ochrona zabytków, które znajdują się na terenie gminy. 
Zadania te precyzuje art. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Gminy mają dbać między 
innymi o: „zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe 
zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie” oraz zapobiegać „zagrożeniom mogącym 
spowodować uszczerbek dla wartości zabytków”. Do obowiązków nałożonych przez ustawę na gminę należy: 
„uwzględnienie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu 
środowiska”, czemu ma służyć gminna ewidencja zabytków.  
 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. 
 Szczegółowe wytyczne na temat opracowania i prowadzenia gminnej ewidencji zabytków zostały 
określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie 
prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu 
zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2011 r., Nr 113, poz. 661) 
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oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2019 r. zmieniające 
ww. rozporządzenie.  
 Konsekwencją ujęcia obiektów lub obszarów niewpisanych do rejestru zabytków w gminnej ewidencji 
zabytków jest obowiązek uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków planowanych przy nich 
działań za pośrednictwem właściwego organu gminy lub organu administracji architektoniczno-budowlanej. 
Uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków w odniesieniu do ww. ustawy obiektów prowadzone 
są na etapie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach 
zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o lokalizacji linii kolejowej 
lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego (art. 53. ust. 4 pkt 2, 
art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.) oraz na etapie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę 
lub rozbiórkę obiektu budowlanego (art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane). Ponadto 
właściciele lub posiadacze zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków mają obowiązek zawiadomienia 
wojewódzkiego konserwatora zabytków o wszelkich zagrożeniach, niekorzystnych zmianach oraz o zmianie 
stanu prawnego zabytku. Mają też obowiązek uczestniczenia w kosztach badań archeologicznych 
prowadzonych na swoim terenie. 
 Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku, o sporządzeniu nowej karty adresowej 
zabytku albo o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków umieszcza  
się na  stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej do czasu zamieszczenia informacji odpowiednio 
o włączeniu karty adresowej zabytku, o włączeniu nowej karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji 
zabytków albo o wyłączeniu karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków. Ponadto Wójt (burmistrz, 
prezydent miasta) o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków, 
o sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku albo o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej 
ewidencji zabytków zawiadamia właściciela lub posiadacza zabytku albo nieruchomości lub rzeczy ruchomej, 
która przestała być zabytkiem, na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem włączenia karty adresowej 
zabytku do gminnej ewidencji zabytków albo wyłączenia tej karty z gminnej ewidencji zabytków. 
 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  
(t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 282) zmieniona w 2010 r. istotnie wzmacnia rangę gminnej ewidencji zabytków, 
poprzez między innymi obowiązek uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków projektów decyzji 
o ustaleniu o warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (WZIZT) oraz projektów budowlanych 
dotyczących obiektów ujętych między innymi w gminnej ewidencji zabytków. 

Zgodnie z art. 21 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami podstawą do sporządzania 
programów opieki jest gminna ewidencja zabytków. 
 Gminna ewidencja zabytków jest dokumentem otwartym. Powinna być stale weryfikowana 
i aktualizowana. Dotyczy to także włączania nowych obiektów do GEZ. 
 Gminna ewidencja zabytków nieruchomych gminy Skołyszyn została przyjęta Zarządzeniem 
Nr 156/2017 Wójta Gminy w Skołyszynie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Gminnej 
Ewidencji Zabytków nieruchomych znajdujących się na terenie Gminy Skołyszyn wraz ze zmianą przyjętą 
Zarządzeniem Nr 135/2018 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 13.09.2018 r. w sprawie włączenia zabytku 
niewpisanego do rejestru zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego do Gminnej Ewidencji 
Zabytków Gminy Skołyszyn. Spis obiektów ujętych w GEZ przedstawiają: Załączniki nr 1, 2 i 3. 
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 ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE 
Obszar gminy Skołyszyn został rozpoznany metodą AZP. Na terenie gminy znajduje 

się 113 zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych (Załącznik nr 3) ujętych w gminnej ewidencji 
zabytków archeologicznych. Są to o przede wszystkim liczne ślady osad z różnych okresów, najczęściej 
z okresu prehistorii. Jedno stanowisko wpisane jest do rejestru zabytków – grodzisko w Lisowie. 

Grodzisko w Lisowie, zlokalizowane jest na zach. od miejscowości, na górze Grodzisko  
(325 m n.p.m.)., o powierzchni 4,6 ha, z majdanem 2,2 ha. Obecnie jest to teren rolniczy, jednak zachowały 
się ślady podwójnego wału o kształcie owalnym. W trakcie badań (A. Krauss, A. Kunysz, A. Żaki) odkryto 
znaczne ilości przepalonych kamieni, węgli drzewnych a znajdowana ceramika datowana jest na XII w. 
 Zabytki z przełomu epoki brązu i żelaza zlokalizowani w Sławęcinie, Święcanach i Przysiekach. 
Na uwagę zasługuje również osada z okresu rzymskiego w Harklowej. Dalsze ślady osadnictwa okresu 
wpływów rzymskich (np. Przysieki, Siepietnica) i ożywionej wymiany handlowej z imperium rzymskim, 
zachowały się w postaci materiałów numizmatycznych: ze Sławęcina pochodzi złoty solid cesarza Marcianusa 
(450-457), ze Święcan – brązowa moneta cesarza Konstantinusa I (307-337) oraz cesarzowej Faustyny 
Młodszej (147-176). Znaleziska te świadczą o istnieniu szlaków handlowych, które wraz z liniami rzek 
wyznaczały miejsca powstawania wczesnośredniowiecznych osad.  
 Wszystkie stanowiska wymagają jednak dokładnych badań, które potwierdziłyby występowanie  
na ich terenie materiału poznawczego. Ewidencja stanowisk archeologicznych nie jest jednak zbiorem 
zamkniętym i nie można wykluczyć, że w wyniku dalszej weryfikacji lub prowadzonych prac ziemnych  
uda się zidentyfikować nowe ślady osadnicze. 

ZASADY OCHRONY STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH 
 Poszczególne zasady ochrony stanowisk archeologicznych są doprecyzowane w procesie formułowania 
ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem indywidualnej specyfiki 
danego stanowiska archeologicznego oraz przy rozpoznaniu możliwych dla niego zagrożeń. Przepisy te należy 
ująć w postać nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w użytkowaniu terenów, zgodnie z wytycznymi 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. nr 164, poz. 1587). Ponadto zapisy 
planu muszą spełniać wymogi norm prawnych ustalone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów  
z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283). 

Realizacja wszelkich inwestycji na obszarach zidentyfikowanych stanowisk archeologicznych wymaga 
pozwolenia organu ochrony zabytków oraz zapewnienia badań archeologicznych, w zakresie wyznaczonym 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – art. 31. ustawy o ochronie zabytków. 
 Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 12 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, prowadzenie 
poszukiwań zabytków może się odbywać na podstawie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
Znalazcy przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest zabytkiem, jest obowiązany wstrzymać 
wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych 
środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 
 W przypadku kolizji z wszystkimi stanowiskami archeologicznymi należy wprowadzić zapisy 
umożliwiające przeprowadzenie niezbędnych badań archeologicznych zagrożonych zniszczeniem,  
na które należy uzyskać pozwolenie od wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
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5.5.1. Obiekty stanowiące własność gminy 
 
 Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na każdym właścicielu i posiadaczu 
zabytku spoczywają obowiązki wynikające z zasad sprawowania opieki nad zabytkami. Dbanie o stan zabytku, 
tym samym ponoszenie nakładów na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, spoczywa 
na właścicielu i posiadaczu obiektu zabytkowego dysponującego tytułem prawnym do zabytku. W przypadku 
jednostki samorządu terytorialnego prowadzenie i finansowanie wspomnianych prac i robót jest zadaniem 
własnym. Pełna realizacja zadań z zakresu ochrony zabytków przez samorząd gminny powinna przebiegać 
dwutorowo, uwzględniając poniższe priorytety: 
1) opieka nad zabytkowymi obiektami i obszarami, których właścicielem lub współwłaścicielem jest gmina 
Skołyszyn; 
2) kształtowanie przestrzeni publicznych oraz ochrona dziedzictwa kulturowego (w tym krajobrazu 
kulturowego) na całym obszarze gminy Skołyszyn. 
 Gmina Skołyszyn jest właścicielem 10 obiektów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków, 
w tym 1 obiekt wpisany do rejestru zabytków. Wykaz został przedstawiony w tabeli poniżej (Tabela nr 2). 

Tabela nr 2. Obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków, których gmina Skołyszyn jest właścicielem  
LP. MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT 
1 Bączal Dolny cmentarz z I wojny nr 27 

2 Harklowa cmentarz z I wojny nr 15 

3 Harklowa Park 

4 Jabłonica cmentarz z I wojny nr 28 

5 Siepietnica cmentarz z I wojny nr 29 

6 Skołyszyn park zabytkowy 

7 Skołyszyn figura przydrożna św. Jana Nepomucena 

8 Sławęcin Kapliczka 

9 Sławęcin cmentarz z I wojny nr 26 

10 Święcany cmentarz z I wojny nr 30 

* obiekt zaznaczony na niebiesko wpisany jest do rejestru zabytków 

 W miarę możliwości gmina jako właściciel tych zabytków jest ustawowo zobligowana do opieki 
nad nimi, utrzymywania w dobrym stanie technicznym, przeprowadzania remontów i bieżących konserwacji. 
Niezależnie od zapisów legislacyjnych gmina powinna dołożyć wszelkich starań, aby stan zabytków, jak i całej 
przestrzeni publicznej, wpływał pozytywnie na jakość życia mieszkańców, a turystów zachęcać do dłuższych 
pobytów. 

Wyrazem świadomej polityki gminy Skołyszyn w zakresie ochrony zabytków są działania 
aktywizujące właścicieli obiektów zabytkowych. Cel ten jest realizowany w drodze przydzielania dotacji 
z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków – Uchwała nr XXVII/176/17 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie 
określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Skołyszyn na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z terenu 
Gminy Skołyszyn. 
 W latach poprzednich (2016-2019) gmina Skołyszyn poniosła wydatki w zakresie ochrony i opieki nad 
zabytkami w wysokości 111 457,00 zł, w tym 26 707,00 zł na cmentarze z I wojny światowej. 
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5.6. Dziedzictwo niematerialne 
 

Dziedzictwo niematerialne to zwyczaje, przekaz ustny, wiedza i umiejętności oraz związane z nimi 
przedmioty i przestrzeń kulturowa, które przez wspólnotę uznane są za część własnego dziedzictwa  
– są przekazywane z pokolenia na pokolenie i odtwarzane w relacji z ich środowiskiem, historią i stosunkiem 
do przyrody. Dla społeczności dziedzictwo niematerialne jest źródłem poczucia tożsamości i ciągłości. 
Elementami dziedzictwa niematerialnego są: tradycje i przekazy ustne, w tym język gwarowy, muzyka, 
spektakle i widowiska, folklor przejawiający się w pieśniach, tańcach, strojach i zwyczajach, wiedza 
o wszechświecie i przyrodzie oraz związane z nią praktyki, także umiejętności związane z tradycyjnym 
rzemiosłem. Elementem dziedzictwa niematerialnego są także związane z historią regionu postaci i miejsca, 
zwyczajowe nazwy miejsc, wsi i przysiółków, etc.  

Obowiązkiem władz samorządowych jest podjęcie działań mających na celu zapewnienie przetrwania 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w tym jego identyfikację, dokumentację, badanie, zachowanie, 
zabezpieczenie, promowanie, wzmacnianie i przekazywanie, w szczególności przez edukację formalną 
i nieformalną, jak również rewitalizację różnych jego aspektów. 

Dzisiaj tradycyjnie rozumiana kultura chłopska nie istnieje. Na skutek szybkich przemian, możliwości 
podróżowania, powszechnej dostępności mediów następuje przenikanie się kultury wiejskiej i miejskiej, 
tradycja adaptowana jest do nowych warunków, w efekcie czego świadomość mieszkańca wsi nie różni  
się od świadomości mieszkańca miasta. Znaczna część wiejskiego dziedzictwa niematerialnego ma charakter 
historyczny, ale wiele jego elementów przetrwało w różnej formie w obyczajowości i nadal są kultywowane 
w sposób indywidualny (np. zwyczaje świąteczne, przesądy, gwara), albo społeczny (np. dożynki), albo 
w formie inspirowanej przez instytucje kultury (zespoły folklorystyczne, konkursy śpiewacze, widowiska 
obrzędowe).  

W gminie Skołyszyn instytucjonalnie kultywowaniem dziedzictwa niematerialnego zajmuje 
się Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie z Bibliotekami w Skołyszynie i filiami 
w Harklowej i Święcanach oraz Koła Gospodyń Wiejskich działające we wszystkich miejscowościach gminy, 
a także Lokalna Grupa Działania „Liwocz”. Organizowane są stałe imprezy, jak Gminy Przegląd Piosenki 
Religijnej, Kolęd i Pastorałek czy Prozioki – Święto Gminy oraz cały szereg imprez inicjowanych z okazji 
rozmaitych świąt. Na terenie gminy działa zespół śpiewaczy „Lisowianki” z Lisowa. Ośrodkami życia 
kulturalnego są również Domy Ludowe we wsiach oraz parafie organizujące np. festyny parafialne. W Bączalu 
Dolnym funkcjonuje prywatne muzeum wsi pogórzańskiej – Bączal Dolny 10. 

Charakterystyka wybranych elementów dziedzictwa niematerialnego: 

 GWARA 
Etnograficznie tereny gminy Skołyszyn, wraz z obszarem Pogórza Ciężkowickiego i zach. części 

Dołów Jasielsko-Sanockich należą do historycznego regionu Ziemi Bieckiej7, która to nazwa obejmuje 
wschodnie Pogórze. Nie jest to region jednolity ani wyrazisty tak pod względem językowym, 
jak i etnograficznym – jest częścią tzw. Pasa Pogórza wyodrębnionego na mapie dialektycznej bez wyraźnych 
granic językowych. Od wsch. graniczy z gwarami powstałymi na podłożu ukraińskim, od płn. sąsiaduje 
z gwarami Małopolski środkowej, od zach. – z gwarami sądeckimi, na płd. granica przed II wojną światową 
była wyjątkowo wyrazista – stanowiły ją wsie łemkowskie – była to także granica między dialektem 
małopolskim i łemkowszczyzną. Gwara tutejsza – południowomałopolska, należy do gwar Pogórza, ale nie 
została szczegółowo opisana. Głównie uwzględniano ją w opracowaniach przeglądowych, np. w Atlasie 
językowym polskiego Podkarpacia Kazimierza Nitscha i Mieczysława Małeckiego (AJPP 1934).8 

                                                           
7 Dialekty i gwary polskie. Kompendium internetowe: http://www.dialektologia.uw.edu.pl/index.php?l1=opis-dialektow&l2=dialekt-
malopolski&l3=ziemia-biecka (dostęp: 25.04.2020 r.) 
8 Halina Karaś, Gwara regionu, Ziemia biecka (Pogórze Wschodnie): Internet: http://www.dialektologia.uw.edu.pl/index.php?l1=opis-
dialektow&l2=dialekt-malopolski&l3=ziemia-biecka&l4=&l4=ziemia-biecka-gwara-mwr (dostęp: 25.04.2020 r.) 
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 STRÓJ LUDOWY 
W regionie nie zachowały się dawne stroje Pogórzan, gdyż już w 1 poł. XX w. podlegały różnym 

zmianom i były często zastępowane strojem krakowskim. Obecnie stroje Pogórzan – wraz z modą 
na regionalizm, z podkreślaniem odrębności lokalnej – są upowszechniane przez zespoły folklorystyczne. 
Można je zobaczyć też w skansenach w Szymbarku koło Gorlic, w Sanoku lub w Sądeckim Parku 
Etnograficznym, w części dotyczącej Pogórzan. Strój Pogórzan był zróżnicowany, ale miał pewne cechy 
wspólne. 

Na strój męski składała się biała sukmana, czyli cuwa oraz błękitna kamizelka; potem  upowszechniały 
się płaszcze, oberoki czy błękitne spencery. Latem noszono płóciennice (górnice) – białe płaszcze z cienkiego 
płótna lnianego. Głowy nakrywano magierką (zwano ją także krakowianką, krymką, żarnianką), 
tj. włóczkową czapką z białej wełny, a od święta noszono czarny filcowy kapelusz z szerokimi kaniami 
i niewielką zaokrągloną główką. Zimowym nakryciem głowy były wysokie czapki baranie – wścieklice. 
Spodnie letnie i codziennego użytku szyto z płótna zgrzebnego lnianego lub konopnego, a świąteczne – z sukna 
błękitnego, granatowego lub czarnego z czerwoną wypustką. 

Na strój kobiecy składały się: koszula z lnianego płótna (w dolnej części tzw. nadołku  
– ze zgrzebnego), fartuch – spódnica marszczona w pasie, ozdobiona dołem białym haftem, z białą zapaską, 
lub tzw. farbówka – z farbowanego płótna lnianego, albo wybijanka – z farbowanego płótna drukowanego 
we wzory, albo też tzw. tybetówka z cienkiej materii wełnianej w kolorowe kwiaty. Do spódnic noszono 
zapaski białe lub kolorowe, a na koszule wkładano gorsety, silnie wycięte, sznurowane, zdobione drobnymi 
tackami, później także koralikami. Strój uzupełniały korale. Dziewczęta wplatały do nich i do warkoczy 
wstążki, a mężatki upinały chustki w czepiec. Na przełomie XIX/XX w. upowszechniły się wśród dziewcząt 
tybetówki – cienkie, wełniane chustki z orientalnymi wzorami, a wśród mężatek – wełniane budrysówki. 
Jesienią i zimą noszono watowane kaftany i płaszcze z sukna niebieskiego lub granatowego (tzw. przyjaciółki, 
melizonki). 

 KUCHNIA REGIONALNA 
 Z zup najczęściej gotowano barszcz na serwatce, żur z mąki owsianej, zimniocanka (kartoflanka), 
tzw. ukrop, czyli woda z miętą maszczona skwarkami, tj. spyrką (słoniną), różne zupy owocowe, głównie 
z suszonych owoców: śliwionka, jabconka, grusconka (ze śliw, jabłek, gruszek). Ze względu na rzadkie 
spożywanie mięsa odświętny charakter miał rosół. 

Rozpowszechnione były kasze: pęcak (jedzony z mlekiem, ze śliwami, z maślanką lub serwatką), 
dziama albo paciara, czyli potrawa z drobnej kaszy pszennej lub mąki pszennej, maszczona skwarkami 
lub jedzona z mlekiem. Inna regionalna potrawa z gęstej kaszy pszennej z suchymi śliwkami, jabłkami, 
gruszkami to tzw. pamuła. Z potraw mącznych częste były różnego typu kluski: drobione, kładzione 
(kładzioki), krajane, pierogi (z kapustą, ruskie, z serem, z owocami). Pieczono także bezpośrednio na blasze 
bez tłuszczu – tzw. placki na prołzie, prozioki, tj. na sodzie.  

Podstawą wyżywienia były ziemniaki, które jedzono z kwaśnym mlekiem, maślanką, ukropem, żurem, 
kapustą. Z ziemniaków tartych przygotowywano mordonie, kluski o podłużnym kształcie, które maszczono 
słoniną lub zalewano mlekiem. Smażono także placki ziemniaczane, które jadło się z zimnym mlekiem. 
Powszechnie też, prawie codziennie, jedzono kapustę (przeważnie z ziemniakami), którą maszczono 
skwarkami, a w okresie postu – olejem lnianym. Częstym daniem był groch, bób, fasola (tzw. piechota). Mięso 
jedzono sporadycznie, zwłaszcza wtedy, gdy zabijano świnię. Słoninę (spyrkę) solono i trzymano w beczce. 
Robiono też kiszkę (kaszankę), sadło w błonie dobrze nasolone, które przechowywano dość długo. 
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 TRADYCYJNE ZAJĘCIA 
Rolnictwo – stanowiło podstawę utrzymania, było mało dochodowe ze względu na słabe gleby i zazwyczaj 
niewielkie gospodarstwa, w większości kilkuhektarowe.  

Pszczelarstwo – rozwijało się prężnie, a przydomowe pasieki były zjawiskiem pospolitym. Powszechnie 
występowały ule kłodowe, dłubane z jednego pnia sosnowego, wierzbowego, rzadziej bukowego – często 
rzeźbione w kształcie ludzi i zwierząt, co miało chronić pszczoły od skutków „złego spojrzenia”, później 
tzw. dzierżony – ule skrzyniowe. Liczne zabytkowe ule z terenu całej Polski gromadzi dziś Muzeum 
Pszczelarstwa w Stróżach koło Gorlic. 

Tkactwo – jego ważnymi ośrodkami były zarówno miasta, jak i wsie. Tkacze, zwani tu knopami, przetrwali 
do poł. XX w. Podstawą tkactwa była uprawa lnu i konopi. 

Koronkarstwo – w Siedliskach i kilku innych wsiach rozpowszechniło się na pocz. XX w. Od 1899 r. 
w Bobowej działa szkoła koronkarska. Rozwijało się też hafciarstwo – haftowano chusty czepcowe, fartuchy 
i zapaski. 

Koszykarstwo – kosze, koszyki, opołki, przedmioty gospodarstwa domowego wyplatano z wikliny, leszczyny, 
korzeni świerkowych, sosnowych czy jałowca i sprzedawano na jarmarkach. 

Kowalstwo – prawie w każdej wsi była kuźnia, a nawet kilka. Kowale podkuwali konie, naprawiali narzędzia 
żelazne, niektórzy byli znani z ich wyrobu. Wykonywali także ozdobne przedmioty związane z budownictwem, 
np. kute zawiasy do drzwi, zamki zapadkowe z ozdobnymi wykładkami, kute kratki w okienkach komór.  

 Rozwijało się tu także garncarstwo, bednarstwo, stolarstwo, ciesielstwo, kołodziejstwo itp.  

 OBRZĘDOWOŚĆ RELIGIJNA 
 Wigilia Bożego Narodzenia (Wilia, Wilija) była dniem wróżb i przepowiedni. Sądzono np., że jak ktoś 
w tym dniu się zachowuje w dzień wigilijny, tak będzie się zachowywał cały rok. Wieczerzę wigilijną, którą 
zaczynano wraz z pojawieniem się pierwszej gwiazdy – wieczerniczki. Przy stole zawsze zostawano miejsce 
wolne dla „podróżnego”. W trakcie wieczerzy wszyscy uważali, by ich cień padał na ścianę, gdyż panowało 
przekonanie, że jeśli ktoś nie widział swojego cienia, to umrze w ciągu następnego roku.  
Tradycyjnie wieczerza składała się z 7, 9 lub 12 potraw – z wszystkiego po trochu, żeby się w przyszłym 
roku darzyło. Zestaw potraw wigilijnych nieco się różnił w poszczególnych wsiach, ale  typowym daniem był 
żur z owsianej mąki z suszonymi grzybami i ziemniakami, kapusta z grochem lub z grzybami, często kluski 
z makiem oraz kompot z suszonych owoców. 

Strojenie choinki to zwyczaj późny, wcześniej zawieszano u sufitu (powały) gałązkę jedliny  
–podłaźniczkę lub wierzchołek jodełki zawieszony szczytem w dół. Przystrajano ją wycinankami z opłatka 
i kolorowymi papierkami.  

Na początku wieczerzy łamano się opłatkiem, opłatek kolorowy zanoszono zwierzętom do stajni. 
Resztki wigilijnych potraw składano do jednego naczynia i w dniu św. Szczepana dawano bydłu do zjedzenia. 
Po wieczerzy panny wróżyły, czy wyjdą w tym roku za mąż. Popularne było liczenie kołków w płocie  
(jeśli do pary, to wyjdzie szybko za mąż) lub nadsłuchiwanie, skąd pies zaszczeka, to stamtąd przyjdzie 
kawaler.  

Na św. Szczepana kawalerowie odwiedzali rano chaty swoich dziewcząt na tzw. śmiecie. Gdy izba była 
zamieciona to narzeczony stawiał wódkę i gościł wszystkich, ale gdy zastał śmieci, wówczas panna musiała 
się wykupić i stawiać napitek. Uznawano to ogólnie za złą wróżbę dla przyszłej żony.  

W Nowy Rok wcześnie rano chodzili po wsiach chłopcy – scodroki z życzeniami, a po nich droby  
– kawalerowie pookręcani powrósłami, w wysokich czapkach słomianych na głowach i też składali życzenia. 
W okresie Bożego Narodzenia do Matki Boskiej Gromnicznej chodziły też po wsiach dzieci z gwiazdą, 
śpiewając kolędy, oraz grupy poprzebieranych osób z turoniem, kobyłką lub tzw. Herody. 

Wielki Czwartek. Ciekawym zwyczajem rozpowszechnionym w XIX w. jest tzw. „palenie Judasza”. 
Wieczorem robiono ze słomy i szmat kukłę przedstawiającą Judasza, którą spalano po dokonaniu nad nim sądu. 
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Zwyczaj ten zachował się do dziś w wielu wsiach w nieco innej formie – palenia ognisk wieczorem, przy czym 
pali się wówczas wszystkie śmieci z gospodarstwa po porządkach wielkanocnych.  

Obrzędowość rodzinna. Wiele zwyczajów wiązało się z ciążą, porodem i niemowlętami. W ciąży 
należało unikać „zapatrzenia się” czy to na jakiegoś człowieka, czy na zwierzę, bo dziecko mogłoby 
odziedziczyć jego wygląd. Sądzono też, że jeżeli kobieta ciężarna przestraszy się myszy, to dziecko będzie 
miało na ciele owłosione znamię, a jeśli ognia – to na twarzy dziecka pojawi się czerwona plama. Jeżeli kobieta 
w ciąży patrzy przez uchylone drzwi, to dziecko urodzi się zezowate. Nie powinna przechodzić przez powrozy, 
bo dziecko mogłoby się udusić podczas porodu. Należało też unikać siadania na pniaku (dziecko będzie miało 
dużą główkę) i na progu (będą trudności z porodem). Kobieta rodząca powinna mieć przy sobie gałązkę 
dziurawca, żeby bogina lub mamuna nie odmieniła jej dziecka; żeby ją odstraszyć, sporządzano lalki, które 
zawieszano u drzwi, a wówczas odchodziła urażona. 

Do chrztu nieśli dziecko kumowie – rodzice chrzestni, czyli krzesnołojciec i krzesnomatka, którzy 
cieszyli się wielkim szacunkiem rodziny i później chrześniaków. Do chrztu należało nieść dziecko na prawej 
ręce, żeby nie było mańkutem, a do powijaka wkładano „na szczęście” pieniądze. 

 WIERZENIA I PRZESĄDY 
 Większość wierzeń przetrwała w postaci zniekształconej, a niektóre jedynie w pamięci najstarszych 
mieszkańców, choć dziś rzadko są traktowane poważnie. Wierzono powszechnie w istnienie zjaw, dobrych 
duchów i złych – demonów, które wyobrażano sobie różnie, np. wodnego demona – topielca pod postacią 
nagiego młodzieńca. Głównym jego celem było zwabianie ludzi w niebezpieczne miejsca do wody i topienie 
ich. W pobliżu wody mieszkały też boginy – stare, brzydkie baby lub kobiety malutkie i tłuste czy też młode 
dziewczyny o jasnych włosach. Powszechnie sądzono, że przychodziły one do chat i szkodziły położnicom, 
powodując choroby lub „odmieniając” niemowlęta. Duchy podobne do bogin, często z nimi mylone, 
to mamuny, które zamieniały młodym matkom dzieci. Aby ustrzec się przed nimi, zalecano trzymać 
pod poduszką święcone ziele, a niemowlęciu zakładać na szyję różaniec lub medalik.  

Wiele miejsca w wierzeniach ludowych zajmowali ludzie, którym przypisywano moc czarodziejską. 
Za główne zajęcie czarownic uważano odbieranie mleka krowom, sprowadzanie zarazy na bydło czy rzucanie 
uroków na ludzi. Z podejrzeniem o czary mogła się spotkać każda kobieta. Sądzono np., że można zaczarować 
krowę „na odległość”, podchodząc do zagrody i wypowiadając stosowne zaklęcie lub urzekając wzrokiem, albo 
pożyczając jakiś przedmiot związany z gospodarstwem domowym wtedy, gdy ocieliła się tam krowa. Krowy 
w wyniku tego natychmiast traciły mleko. Krowa zaczarowana przestawała się doić lub dawała mleko podobne 
do rzadkiego ciasta czy zmieszane z krwią. Istniało wiele sposobów chroniących krowy przed skutkami 
zaczarowania, np. kadzono je dymem ze święconych ziół, czasem zmieszanych z woskiem i dziegciem. 
Gotowano w nowym nieużywanym garnku „zepsute” mleko z dodatkiem gwoździ lub szpilek lub lano krwiste 
mleko na rozżarzoną podkowę.  
 
 
6. Ocena stanu dziedzictwa kulturowego gminy – analiza SWOT 
 
 Analiza SWOT stanowi jedną z najpopularniejszych technik analitycznych, pozwalających 
na porządkowanie informacji oraz diagnozowanie sytuacji wspólnoty samorządowej w konkretnym aspekcie. 
Stanowi użyteczną pomoc przy dokonywaniu oceny zasobów i otoczenia danej jednostki samorządu 
terytorialnego, ułatwia też identyfikację problemów i określenie priorytetów rozwoju. Jej nazwa to skrót 
od pierwszych liter angielskich słów, stanowiących jednocześnie pola przyporządkowania czynników 
mogących mieć wpływ na powodzenie planu strategicznego – silne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia. 
 Czynniki rozwoju podzielić można – ze względu na ich pochodzenie – na wewnętrzne, na które 
społeczność lokalna ma wpływ (silne i słabe strony), oraz na czynniki zewnętrzne – umiejscowione w bliższym 
i dalszym otoczeniu jednostki (szanse i zagrożenia), na które społeczność lokalna nie ma bezpośredniego 
wpływu. Jednocześnie czynniki te można podzielić według kryterium charakteru wpływu na społeczność 
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lokalną, dzięki czemu wyróżnić można czynniki: pozytywne, czyli atuty i szanse, oraz negatywne, 
czyli słabości i zagrożenia. 
 W Tabeli nr 3 zostały przedstawione silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia dotyczące zasobu 
zabytkowego, warunków dla realizacji działań w zakresie inicjowania, wspierania, koordynowania badań i prac 
budowlanych w odniesieniu do nieruchomości zabytkowych, jak również upowszechniania i promowania 
dziedzictwa materialnego i niematerialnego dla rozwoju gminy Skołyszyn, które w zakresie walorów i zasobów 
dziedzictwa kulturowego i tożsamości regionalnej posiada bardzo duży potencjał, co jest związane z wysokimi 
walorami krajobrazu kulturowego, bogatą historią, istnieniem wielu cennych obiektów reprezentujących różne 
kultury. 

Tabela nr 3. Analiza SWOT 

CZYNNIKI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE MAJĄCE WPŁYW NA DZIEDZICTWO 
KULTUROWE GMINY SKOŁYSZYN 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

 przebiegające przez gminę szlaki turystyczne – 
Międzygminny spacerowy szlak turystyczny 
Święcany-Przybówka, szlak naftowy, Podkarpacki 
Szlak Winnic, szlak architektury drewnianej; 

 aktywna działalność i zakres usług Gminnego 
Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie; 

 wydarzenia kulturalne organizowane na terenie 
gminy; 

 przynależność do Lokalnej Grupy Działania 
„LIWOCZ”; 

 malownicze położenie w paśmie pogórza 
Ciężkowickiego i Dołów Jasielsko-Sanockich na 
pofałdowanym terenie ze sporą ilością lasów; 

 rozbudowany system informacji przestrzennej; 

 występujące formy ochrony przyrody: rezerwat 
przyrody, pomniki przyrody; 

 obowiązująca uchwała w sprawie określenia zasad 
i trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu 
Gminy Skołyszyn na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy 
Skołyszyn. 

 stan zabezpieczenia niektórych obiektów 
zabytkowych, postępujący proces ich niszczenia; 

 niewystarczające środki z budżetu gminy 
przeznaczane na ochronę zabytków; 

 degradacja elementów historycznych układów 
przestrzennych poprzez lokalizację nowej zabudowy; 

 budynki występujące w gminnej ewidencji 
zabytków, które są własnością prywatną wymagają 
przeprowadzenia prac zabezpieczających, jak 
i wyeksponowania ich walorów; 

 niewielka baza noclegowa i gastronomiczna dla 
turystów;  

 brak promocji gospodarczej i turystycznej gminy;  

 nieopracowana Lokalna strategia rozwoju 
turystyki; 

 zasady ochrony zabytków w obwiązujących MPZP 
gminy obejmujące tylko kilka stanowisk 
archeologicznych; 

 brak oznaczenia wszystkich obiektów wpisanych 
do rejestru zabytków oraz ujętych w gminnej 
ewidencji zabytków w Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania oraz istniejących 
MPZP. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 wzrastająca liczba właściwie przeprowadzanych 
prac remontowo-budowlanych przez prywatnych 
właścicieli obiektów zabytkowych; 

 przygraniczne położenie gminy sprzyjające 
nawiązywaniu kontaktów gospodarczych 
i handlowych głównie ze Słowacją; 

 udział gminy w strukturze Lokalnej Grupy Dziania 

 brak realnych systematycznych zachęt dla 
prywatnych inwestycji w zabytki; 

 dominacja większych ośrodków miejskich; 

 pogarszający się stan techniczny niektórych 
obiektów zabytkowych na terenie gminy; 

 bardzo wysokie koszty remontów obiektów 
zabytkowych; 
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„Liwocz”; 

 występowanie obiektów i zespołów zabytkowych 
mogących zainteresować potencjalnych turystów; 

 dynamicznie rozwijającą się działalność kulturalna; 

 dogodne warunki dla rozwijania turystyki oraz 
agroturystyki; 

 rozbudowa ścieżek i tras rowerowych; 

 malowniczy krajobraz sprzyjający rozwojowi 
turystyki i rekreacji; 

 kreatywność inwestorów turystycznych; 

 zwiększający się napływ turystów; 

 rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej; 

 rozwój szlaków turystycznych opartych na 
dziedzictwie kulturowym; 

 kreowanie nowych obszarów i produktów 
turystycznych w oparciu o atrakcyjny sposób 
zagospodarowania obiektów zabytkowych; 

 duża ilość powierzchni zalesionej w gminie; 

 systematyczne opracowywanie aktualizacji 
dokumentów na poziomie gminy; 

 rosnąca rola samorządu włączającego się w sferę 
ochrony dziedzictwa; 

 rozwój współpracy między władzami gminy 
Skołyszyn z władzami powiatu jasielskiego; 

 wprowadzenie i egzekwowanie polityki ochrony 
walorów środowiska naturalnego i kształtowania 
przestrzennego; 

 możliwość wsparcia finansowego z różnych źródeł, 
w tym ze środków Unii Europejskiej; 

 wzrost dotacji na prace z zakresu ochrony i opieki 
nad zabytkami, w tym na prace konserwatorskie 
i obiekty ujęte w gminne ewidencji zabytków; 

 wypracowanie form współpracy jednostek 
działających na rzecz ochrony zabytków – organów 
rządowych, samorządowych i organizacji 
społecznych.  

 zanik tradycji i tożsamości lokalnej, związany 
ze zmianą stylu życia; 

 skomplikowane procedury w ubieganiu się o środki 
zewnętrzne skutkujące stosunkowo niewielkim 
wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej, 
zwłaszcza przez osoby prywatne; 

 działania inwestycyjne prowadzone m.in. przez 
prywatnych właścicieli obiektów, w których interes 
indywidualny inwestora jest przedkładany nad dobro 
społeczne, tj. dobro zabytku; 

 samowola budowlana – wprowadzanie elementów 
obcych, nowej zabudowy, np. nieprzemyślanej, 
niezgodnej z historyczną kolorystyką; 

 niedostosowanie sposobu użytkowania niektórych 
obiektów zabytkowych do ich charakteru; 

 odpływ wysoko wykwalifikowanej kadry z terenu 
gminy, migracja zarobkowa młodszych pokoleń 
i związane z tym zatracanie więzi z regionem; 

 często występujące anomalia pogodowe 
i zmieniający się klimat. 
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7. Założenia programowe oraz zasady oceny realizacji Gminnego programu opieki nad zabytkami 
 
 GPOnZ służy ochronie i wykorzystaniu lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego w różnych 
dziedzinach życia społecznego. Realizacja wyznaczonych celów wymaga przede wszystkim zmiany 
w świadomości, szczególnie w obszarze odpowiedzialności, jednostki samorządu terytorialnego, podmiotów, 
instytucji i sfer funkcjonalnych, które odpowiadają za ochronę środowiska kulturowego i naturalnego, za ład 
i zagospodarowanie przestrzenne, a także wyznaczone kierunki rozwoju miasta. Ważne jest także, 
aby właściciele zabytkowych obiektów zmienili swoje podejście, przyczyniając się w ten sposób do poprawy 
stanu zachowania wszelkich dóbr środowiska kulturowego i naturalnego. 
 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami określa główne cele GPOnZ, do których należą: 
– 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 w właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe związane 
z wykorzystaniem tych zabytków, 
– podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami. 
 W GPOnZ wyznaczono dwa priorytety, kierunki działań oraz zadania. Zostały one sformułowane 
w perspektywie wieloletniej i wykraczają często poza czteroletni okres obowiązywania GPOnZ. Możliwy jest 
podział realizacji zadań na podokresy w powiązaniu z ustawowym obowiązkiem złożenia po 2 latach przez 
władze gminy sprawozdania z częściowego wykonania GPOnZ. Wykonanie takiego sprawozdania, powinno 
być poprzedzone oceną poziomu realizacji GPOnZ, która powinna uwzględniać: wykonanie zadań, które 
zostały przyjęte do realizacji w czteroletnim okresie obowiązywania GPOnZ oraz efektywność ich wykonania. 
Sposób weryfikacji zadań został ujęty w ostatniej kolumnie w Tabeli nr 4 i 5. 
 W związku z wyznaczonymi celami głównymi samorząd w kwestii dziedzictwa kulturowego powinien 
kierować się następującymi priorytetami: 
PRIORYTET I: Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego gminy, jako element 
rozwoju gospodarczo-społecznego gminy Skołyszyn. 
PRIORYTET II: Promocja dziedzictwa kulturowego i edukacja służąca budowaniu tożsamości 
kulturowej mieszkańców gminy Skołyszyn. 

Tabela nr 4. Kierunki działań i zadania w ramach Priorytetu nr I 
PRIORYTET I: Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego gminy, jako element 
rozwoju gospodarczo-społecznego gminy Skołyszyn. 

KIERUNKI 
DZIAŁAŃ 

ZADANIA SPOSÓB WERYFIKACJI 

Podjęcie działań 
mających na celu 
podniesienie 
atrakcyjności 
krajobrazu 
kulturowego gminy 
na potrzeby 
edukacyjne, 

Współpraca oraz wspieranie działań instytucji oraz 
organizacji turystycznych, w zakresie ustalenia 
potrzeb rozwoju bazy turystycznej i propagowania 
walorów gminy oraz rozwinięcia informacji 
turystycznej w miejscach najliczniej uczęszczanych 
przez turystów. 

Ilość podjęcia wspólnych 
działań, inwestycji, jakie 
działania zrealizowano, z kim, 
wartość poniesionych środków 

Podjęcie współpracy z instytucjami 
wprowadzającymi dodatkowe oznakowania 

Ilość postawionych 
znaków/tablic, z kim 
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społeczne 
i turystyczne. 

obiektów zabytkowych na drogach wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych, w celu informowania 
i ułatwiania dojazdu do tych obiektów. 

współpracowano, wartość 
poniesionych środków 

Zinwentaryzowanie wszystkich kapliczek na terenie 
gminy, następnie utworzenie szlaku turystycznego 
z zewidencjonowanymi kapliczkami. 

Czy wykonano inwentaryzację, 
ilość ujętych obiektów, czy 
stworzono szlak, z kim 
współpracowano 

Ustawienie tablic informacyjnych zawierających 
historię oraz opis obiektu przy wszystkich 
obiektach wpisanych do rejestru zabytku oraz przy 
zabytkowych cmentarzach. 

Gdzie ustawiono tablice, jakie 
informacje wskazano 

Merytoryczna pomoc właścicielom zabytków 
w tworzeniu wniosków aplikacyjnych o przyznanie 
środków na odnowę zabytku z funduszy unijnych, 
budżetu państwa oraz dotacji samorządowych. 

Ilość chętnych osób do złożenia 
wniosków, ilość złożonych 
wniosków 

Rozszerzenie 
zasobów prawnych 
form ochrony 
zabytków gminy 
Skołyszyn. 

Opracowywanie sprawozdań z realizacji zadań 
GPOnZ zgodnie z przepisami co dwa lata, 
następnie przedstawienie sprawozdania na sesji 
Rady Gminy Skołyszyn. 

Czy opracowano sprawozdania, 
czy były prezentowane na sesji 

Zadania dla gminnej ewidencji zabytków:  
1. Zakładanie nowych kart adresowych dla 
zabytków dotychczas nierozpoznanych i nie 
uwzględnionych w ewidencji, a istotnych dla 
obrazu dziedzictwa kulturowego na terenie gminy;  
2. Systematyczne uzupełnianie kart adresowych 
o uzyskane nowe dane i aktualizowaną 
w przypadku zmian w wyniku rozbiórek 
i remontów dokumentację fotograficzną; 
3. Skreślenia z ewidencji obiektów nieistniejących 
oraz takich, które utraciły cechy zabytkowe 
w wyniku modernizacji. 
Wszelkie działania przy obiektach ujętych 
w gminnej ewidencji zabytków wymagają 
opiniowania, uzgodnienia lub pozwolenia 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Ilość przeprowadzonych 
aktualizacji, czy 
dodano/usunięto obiekt 
z ewidencji, czy przyjęto zmianę 
Zarządzeniem dla gminnej 
ewidencji zabytków 

Systematyczne opracowywanie aktualizacji 
Gminnego planu ochrony zabytków na wypadek 
konfliktu zbrojnego. 

Czy opracowano aktualizację 
Planu 

Uzupełnienie MPZP poprzez: 
1.Wprowadzenie w MPZP zapisów dotyczących 
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej dla wszystkich obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków oraz ujętych 
w gminnej ewidencji zabytków. 
2. Oznakowanie ww. obiektów na rysunkach 
MPZP.  
3. Wyznaczenie strefy ochrony konserwatorskiej 
dla zabytków architektury zgodnych z decyzjami 

Jakich dokonano uzupełnień, dla 
jakich i ilu obiektów 
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o wpisie do rejestru zabytków, jak również 
stanowisk archeologicznych. 
Przy aktualizacji Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania gminy oznakowanie 
na rysunku Studium wszystkich obiektów 
zabytkowych (rejestrowych, ujętych w gminnej 
ewidencji zabytków). 

Czy oznakowano obiekty 

Zmiana uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji 
z budżetu gminy na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków, uwzględniające 
obowiązujące przepisy dające możliwość 
dotowania także obiektów ujętych w gminnej 
ewidencji zabytków. 

Czy zmieniono uchwałę 

Zahamowanie 
procesu degradacji 
zabytków 
i doprowadzenie do 
poprawy stanu ich 
zachowania. 

Utrzymanie obiektów zabytkowych we właściwym 
stanie technicznym i estetycznym oraz prowadzenie 
systematycznych prac remontowo-
konserwatorskich przy obiektach zabytkowych 
stanowiących własność gminy Skołyszyn (Tabela 
nr 2). 

Ilość przeprowadzonych prac 
remontowych, 
konserwatorskich, wartość 
zaplanowanych/poniesionych 
wydatków w danym roku 

Oznakowanie zabytkowych cmentarzy (ustawienie 
tablic informacyjnych ułatwiających dotarcie do 
obiektu wraz z krótką historią). 

Ile cmentarzy zostało 
oznakowanych, wartość 
poniesionych środków, z kim 
współpracowano 

Systematyczne wykonywanie inwentaryzacji 
zabytkowych nagrobków. 

Ile nagrobków 
zinwentaryzowano, gdzie, ile 
należy poddać renowacji, z kim 
współpracować 

Wspieranie lub prowadzenie prac porządkowych na 
terenach zabytkowych cmentarzy znajdujących się 
na terenie gminy, po uprzednim zaopiniowaniu 
zakresu prac i użytych metod z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. 

Ilość przeprowadzonych prac, 
ich zakres, wartość 
zaplanowanych/poniesionych 
środków 

Stały monitoring oraz aplikowanie o środki 
z programów wspierających rewitalizację obiektów 
zabytkowych oraz ochronę dziedzictwa 
kulturowego, których właścicielem jest gmina lub 
posiada do tego inny tytuł prawny. 

Ilość pozyskanych środków, 
z kim współpracowano, na jakie 
zadania pozyskano środki 

Wykonanie aktualizacji gminnej ewidencji 
zabytków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 
września 2019 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, 
krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji 
zabytków oraz krajowego wykazu zabytków 
skradzionych lub wywiezionych za granicę 
niezgodnie z prawem. 

Czy wykonano aktualizację 
GEZ, czy uzgodniono z WUOZ, 
czy przyjęto Zarządzeniem 

Id: 24AD511B-AD71-4143-8592-385BFD33884C. Uchwalony Strona 62



 
Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Skołyszyn na lata 2020-2023 

63 

 

Tabela nr 5. Zadania w ramach Priorytetu nr II 
PRIORYTET II: Promocja dziedzictwa kulturowego i edukacja służąca budowaniu tożsamości 
kulturowej mieszkańców gminy Skołyszyn. 

KIERUNKI 
DZIAŁAŃ 

ZADANIA SPOSÓB WERYFIKACJI 

Popularyzowanie 
wiedzy 
o regionalnym 
dziedzictwie 
kulturowym gminy. 

Wydawanie i wspieranie publikacji, folderów 
promocyjnych, przewodników poświęconych 
problematyce dziedzictwa kulturowego gminy 
(może być prowadzone w ścisłej współpracy z 
Gminnym Ośrodkiem Kultury i Czytelnictwa lub 
NGO). 

Ilość wydanych publikacji, ilość 
osób zainteresowanych  
Publikacjami 

Współpraca przy działalności edukacyjnej 
skierowanej do młodzieży szkolnej poprzez 
organizowanie dla niej wystaw, konkursów 
szkolnych popularyzujących historię gminy oraz jej 
zabytki itp. 

Ilość opracowanych konkursów, 
wystaw, ilość osób biorących 
udział, ich tematyka, miejsca 
gdzie się odbyły, z kim 
współpracowano 

Promowanie imprez folklorystycznych, warsztatów, 
przeglądów, festiwali, lokalnych obrzędów, jako 
produktów turystycznych stanowiących 
o tożsamości gminy. 

Ilość odbytych imprez, ilość 
wypromowanych imprez, ilość 
osób uczestniczących 

Utrzymanie istniejących szlaków turystycznych 
i opracowanie nowych szlaków, wykorzystujących 
walory dziedzictwa kulturowego. 

Ilość nowych szlaków, ilość 
osób odwiedzających szlaki 

 
 
8. Instrumentarium realizacji Gminnego programu opieki nad zabytkami 
 
 GPOnZ realizowany będzie poprzez wykonanie wskazanych zadań, na rzecz osiągnięcia przyjętych 
kierunków działań. Podstawę instrumentarium stanowią obowiązujące przepisy prawa oraz zawarte  
w nich regulacje. Regulacje te dotyczą instrumentów ekonomiczno-prawnych, społecznych oraz finansów 
publicznych. Zakłada się, że zadania określone w niniejszym GPOnZ będą wykonywane za pomocą 
następujących instrumentów: 
 instrumenty prawne, wynikające z obowiązujących przepisów prawnych: 
– wpis do rejestru zabytków, 
– decyzje administracyjne z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami, np. wojewódzkiego konserwatora 
zabytków; 
– ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
– ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw, 
– ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
– ustawa Prawo budowlane, 
– ustawa Prawo ochrony środowiska, 
– ustawa o ochronie przyrody, 
– ustawa o gospodarce nieruchomościami, 
– ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 
– ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. 

 instrumenty finansowe: 
– finansowanie prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych będących własnością gminy Skołyszyn, 
– korzystanie z programów uwzględniających finansowanie z funduszy europejskich oraz dotacje, subwencje, 
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– współpraca pomiędzy podmiotami publicznymi a sektorem prywatnym w ramach „Partnerstwa publiczno 
-prywatnego” (PPP). 

 instrumenty społeczne:  
– prowadzenie działań z zakresu współpracy i współdziałania z właścicielami oraz użytkownikami zabytków 
(władzami kościelnymi i parafiami, osobami fizycznymi), a także edukacja i informacja odnośnie dziedzictwa 
kulturowego gminy Skołyszyn), 
– edukacja kulturowa, 
– pozyskanie poparcia społecznego na rzecz ochrony środowiska kulturowego, 
– współdziałanie z organizacjami społecznymi. 

 instrumenty koordynacji: 
– realizacja projektów i programów gminy Skołyszyn dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego gminy 
(np. strategia rozwoju gminy, plany rozwoju lokalnego, programy rozwoju infrastruktury gminy, programy 
ochrony środowiska przyrodniczego, koncepcje, plany rewitalizacji), 
– współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 
– współpraca z sąsiednimi samorządami w celu wypracowania wspólnej polityki ochrony środowiska 
kulturowego i przyrodniczego. 

 instrumenty kontrolne: 
– aktualizacja i weryfikacja gminnej ewidencji zabytków, 
– oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Skołyszyn, 
– sporządzanie co dwa lata sprawozdania z realizacji GPOnZ oraz aktualizacja GPOnZ związana z ustawowym 
czteroletnim okresem obowiązywania, 
– monitorowanie stanu zachowania i funkcjonowania środowiska kulturowego, 
– prowadzenie stałej obserwacji procesów i zjawisk istotnych z punktu widzenia realizacji GPOnZ. 
 
 
9. Źródła finansowania Gminnego programu opieki nad zabytkami  
 
 Zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dbałość o zabytek polega 
między innymi na zapewnieniu warunków do dokumentowania zabytku, popularyzacji wiedzy  
o nim, prowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych oraz utrzymaniu zabytku 
i jego otoczenia w jak najlepszym stanie. Finansowanie tych działań jest obowiązkiem nie tylko właściciela 
zabytku, lecz także każdego podmiotu mającego tytuł prawny do zabytku, a więc trwałych zarządców, 
użytkowników wieczystych. Dla jednostki samorządu terytorialnego posiadającej tego rodzaju tytuł prawny 
do obiektu, opieka nad zabytkiem jest zadaniem własnym. Ochrona zabytków i opieka nad nimi, a także 
 wszelkie działania związane ze zmianą ich funkcji w przestrzeni publicznej oraz ich popularyzacją 
iudostępnianiem społecznym, mogą być finansowane z różnych źródeł w zależności od typu działań. 
 Niniejszy rozdział wskazuje możliwości w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków ze źródeł 
pozabudżetowych. Ważne jest, by władze gminy z własnej inicjatywy podjęły próbę wygospodarowania 
w budżecie środków przeznaczonych na realizację zapisów GPOnZ. Tym bardziej, że znaczna część źródeł 
zewnętrznych wymaga zapewnienia wkładu własnego w finansowanych przez nie projektach. Główny 
obowiązek związany z opieką, ochroną oraz finansowaniem wszelkich prac konserwatorskich lub robót 
budowlanych, spoczywa na właścicielach i użytkownikach obiektów zabytkowych. 
 Źródła zewnętrznego finansowania można podzielić następująco: 
 źródła krajowe: 

 dotacje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

 dotacje wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
 dotacje wojewódzkie, 
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 dotacje gminne, 

 Fundusz Termomodernizacji i Remontów, 
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), 

 programy operacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

 promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

 fundusze od fundacji, 
 Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków, 

 Fundusz Kościelny. 

 źródła pozostałe: 

 źródła unijne w ramach funduszy strukturalnych, 

 źródła z programu Polska Cyfrowa PO PC 2014-2020, 
 źródła pozaunijne – Mechanizm Norweski i Mechanizm Finansowy EOG. 
 
 
9.1. Dotacje 
 
 Zgodnie z ustawą. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dotacja może zostać udzielona osobie 
fizycznej, jednostce samorządu terytorialnego lub innej jednostce organizacyjnej będącej właścicielem bądź 
posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. Dotacja 
udzielana jest na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, planowanych 
do przeprowadzenia w roku złożenia wniosku lub następnym, bądź na zasadzie refundacji poniesionych 
już nakładów przed upływem 3 lat po wykonaniu prac. 
 Art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami określa szczegółowo wykaz działań, które 
mogą podlegać dofinansowaniu. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może 
obejmować wyłącznie nakłady konieczne poniesione na przeprowadzenie następujących działań: 
 sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, 

 przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych, 

 wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, 
 opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich, 

 wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, 

 sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz, 

 zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, 

 stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym 
dla zachowania tego zabytku, 

 odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, 
z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki, 

 odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej 
substancji tej przynależności, 
 odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, 
więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych, 
 modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, 
wykonane z drewna części składowe i przynależności, 
 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 

 uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych 
o własnych formach krajobrazowych, 
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 działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku 
lub ogrodu, 
 zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku 
wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, 
 zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej. 
 Standardowo dotacja udzielana jest w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie 
powyższych działań. Natomiast wysokość dotacji może zostać zwiększona, nawet do 100% nakładów 
koniecznych, w wypadku jeżeli: 
– zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową, 
– wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem, technologicznym prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych,  
– stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych. 
 Jednocześnie łączna kwota dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, udzielonych przez 
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wojewódzkiego konserwatora 
zabytków bądź organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, nie może przekraczać 
wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. 

 Dotacje Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu 
 Zasady i tryb postępowania przy finansowaniu i współfinansowaniu prac konserwatorskich, 
restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach zabytkowych województwa podkarpackiego dotowanych 
ze środków budżetowych Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – dział 921, rozdział 
92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie: 
– nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych 
przy zabytku wpisanym do rejestru, ustalonych na podstawie kosztorysu zatwierdzonego przez wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia wniosku; 
– nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych 
przy zabytku wpisanym do rejestru, które zostały przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok 
złożenia wniosku o udzielenie dotacji/refundacja.  
 Z wnioskiem o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat 
poprzedzających rok złożenia wniosku może wystąpić wnioskodawca, którego działalność nie jest finansowana 
ze środków publicznych. Wniosek o udzielenie dotacji, o której mowa wnioskodawca może złożyć 
po przeprowadzeniu wszystkich prac lub robót przy zabytku wpisanym do rejestru, określonych w pozwoleniu 
wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
 Wnioski składa się w następujących terminach: 
– na dofinansowanie prac, które mają być przeprowadzone, do dnia 28 lutego roku, w którym dotacja  
ma być udzielona, 
– na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku  
do dnia 30 czerwca roku, w którym dotacja ma być udzielona. Prace, na których przeprowadzenie udzielono 
dotacji mogą być ponownie dofinansowane, jeżeli zaistnieje potrzeba ich przeprowadzenia, po upływie  
10 lat od roku udzielenia dotacji.  
 W terminie do 31 marca każdego roku budżetowego Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Przemyślu powołuje Komisję, której celem jest ocena zakwalifikowanych wniosków pod względem 
merytorycznym i wskazanie propozycji wyboru wniosków celem wprowadzenia ich do planu finansowo 
-rzeczowego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu. W odniesieniu do refundacji 
w terminie do 31 lipca. 
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 Dotacje wojewódzkie 
 Dofinansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej 
ewidencji zabytków odbywa się na podstawie art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
oraz na podstawie uchwały Sejmiku Województwa w sprawie trybu i zasad przyznawania dotacji celowej 
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy tym zabytku. 

Dotacje z budżetu Województwa Podkarpackiego – udzielane są na podstawie przyjętej uchwały 
nr XVII/285/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie określenia zasad 
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego. Celem dotacji jest wspieranie 
i uzupełnianie działań zapewniających właścicielom zabytków właściwą opiekę nad wartościowymi 
elementami substancji zabytkowej, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków o szczególnej wartości 
artystycznej, historycznej oraz naukowej. Wnioski o udzielenie dotacji celowej składane są corocznie 
do 15 września, termin ten nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne 
wynikające z zagrożenia zabytku. Dofinansowaniem objęte są wyłącznie prace w obiektach wpisanych 
do rejestru zabytków, których realizacja planowana jest na rok następujący po roku złożenia wniosku 
(z wyjątkiem tzw. prac interwencyjnych). Dofinansowanie nie obejmuje refundacji tj. zwrotu poniesionych 
kosztów na prace zrealizowane przed terminem złożenia wniosku. 

 Dotacje gminne 
 Zgodnie z art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawą o zmianie ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw oraz zgodnie z ustawą  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2020 poz. 713), dofinansowanie na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym 
się w gminnej ewidencji zabytków może być udzielone przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu 
województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale. Dla jednostki samorządu 
terytorialnego, posiadającej tytuł prawny do obiektu, opieka nad zabytkiem jest ponadto jej zadaniem własnym. 
Zasady i tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków określa odpowiednia uchwała podjęta 
przez radę gminy. 

Dotacje z budżetu gminy Skołyszyn – reguluje uchwała nr XXVII/176/17 Rady Gminy Skołyszyn  
z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy 
Skołyszyn na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków z terenu Gminy Skołyszyn. 
 Udzielenie dotacji celowej przez Radę Gminy Skołyszyn może nastąpić po złożeniu 
przez wnioskodawcę, wniosku w tej sprawie do Wójta Gminy Skołyszyn. Wnioski o udzielenie dotacji składa 
się do dnia 30 września w roku poprzedzającym rok budżetowy, w którym dotacja ma być udzielona. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach takich jak zdarzenie losowe lub stan techniczny zabytku 
wymagający niezwłocznych prac, dopuszcza się udzielenie dotacji w trakcie roku budżetowego, gdy wniosek 
wpłynie po terminie. 
 Wójt Gminy Skołyszyn dokonuje sprawdzenia złożonych wniosków pod względem formalnym 
i proponuje wysokość dotacji dla podmiotu w projekcie budżetu gminy lub proponuje zmiany w budżecie 
gminy, gdy wniosek został złożony po terminie. Wójt może powołać komisję do oceny formalnej wniosków. 
 Ostateczne kwoty dotacji ustala Rada Gminy Skołyszyn w uchwale budżetowej określającej 
beneficjenta, kwotę przyznanej mu dotacji oraz rodzaj przeznaczenia dotacji (rodzaj robót). 
 O przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji Wójt Gminy Skołyszyn informuje zainteresowane 
podmioty oraz podaje do publicznej wiadomości informacje o udzielonych dotacjach, przez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Skołyszynie oraz w BIP. 
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9.2. Źródła zewnętrznego finansowania – krajowe 
 

 Konkurs „Zabytek Zadbany” 
 „Zabytek Zadbany” jest corocznym konkursem ogłaszanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Nadzór nad konkursem sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Od 2011 r. podmiotem 
realizującym procedurę konkursową jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. 
 Konkurs skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytkowych obiektów wpisanych 
do rejestru zabytków. Jego celem jest promocja opieki nad zabytkami i upowszechnianie najlepszych wzorów 
właściwego utrzymania i zagospodarowania obiektów. Charakter edukacyjny konkursu polega na popularyzacji 
wiedzy dotyczącej właściwego postępowania z zabytkami architektury podczas ich użytkowania oraz w trakcie 
przeprowadzanych remontów. 
 Obiekty można zgłaszać w 6 kategoriach: 
1) Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu, 
2) Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe), 
3) Adaptacja obiektów zabytkowych, 
4) Architektura i budownictwo drewniane, 
5) Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne, 
6) Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem. 

 Fundusz Termomodernizacji i Remontów 
 Celem rządowego programu wsparcia remontów i termomodernizacji jest poprawa stanu technicznego 
istniejących zasobów mieszkaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich termomodernizacji. Z programu 
mogą skorzystać właściciele zasobów mieszkaniowych (gminy, spółdzielnie mieszkaniowe, właściciele 
mieszkań zakładowych i prywatni właściciele). Jego beneficjentami są także osoby mieszkające w budynkach 
objętych programem, gdyż poprawia się komfort zamieszkiwania z jednoczesnym zmniejszeniem opłat 
za energię cieplną. 
 Program realizowany na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów obejmuje 
dwa główne moduły – wsparcie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i wsparcie przedsięwzięć 
 remontowych. Wprowadza on także dodatkowe wsparcie dla właścicieli budynków mieszkalnych objętych 
wprzeszłości czynszem regulowanym. Wsparcie jest udzielane w postaci tzw. premii, czyli spłaty części 
kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia. Spłata jest dokonywana ze środków Funduszu 
Termomodernizacji i Remontów, obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zasilanego 
ze środków budżetu państwa. 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 
 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest głównym źródłem 
finansowania w Polsce inwestycji proekologicznych. Wraz z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej NFOŚiGW tworzy system funduszy ekologicznych. 
 W ramach NFOŚiGW realizowane są projekty termomodernizacji zabytkowych budynków. Remonty 
termomodernizacyjne przyczynią się do redukcji zużycia energii pierwotnej i końcowej oraz spowodują 
obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej i cieplnej. Dodatkowo prace remontowe będą miały również 
walor konserwatorski, gdyż zostaną przeprowadzone w obiektach zabytkowych, cennych dla kultury 
narodowej. 

 Program Kultura – Interwencje 
 Organizatorem Programu Kultura – Interwencje jest Narodowe Centrum Kultury. Jest on realizowany 
zgodnie z założeniami Paktu dla Kultury. Celem strategicznym Programu jest tworzenie warunków 
dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym 
poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających 
obecność kultury w życiu społecznym. 
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 Koncepcja programu została oparta na założeniu, że uczestnictwo w kulturze sprzyja podnoszeniu 
kompetencji społeczeństwa, tworzeniu warunków do rozwijania aktywności twórczej i przygotowaniu 
obywateli do aktywnego udziału w różnych formach życia społecznego. O wsparcie w ramach programu 
Kultura – Interwencje mogą ubiegać się zarówno samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji 
współprowadzonych przez Ministra oraz jednostki samorządu terytorialnego), jak i organizacje pozarządowe. 

 Finansowanie z fundacji 
 Kolejną możliwością pozyskiwania funduszy zewnętrznych jest finansowanie pochodzące z fundacji. 
Można tu wymienić np. fundacje bankowe, Fundację LOTTO Milion Marzeń, Fundację Polska Miedź  
– KGHM, Fundację PGNiG, Fundację Orange. 

 Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków 
 Dnia 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tworzące Narodowy Fundusz Ochrony 
Zabytków jako państwowy fundusz celowy. To jest pierwsze pozabudżetowe źródło ich finansowania. Fundusz 
początkowo zasilony zostanie z kar administracyjnych oraz nawiązek orzekanych przez sądy za przestępstwa 
popełniane przeciwko zabytkom. Nowelizacja zakłada wprowadzenie administracyjnych kar pieniężnych 
w miejsce grzywien wyznaczanych wskutek postępowań w sprawach o wykroczenia. Grzywny, które były 
zasądzane przez sądy, były rażąco niskie. Niektórym opłacało się więc niszczyć zabytek, a grzywnę wpisać 
np. w koszty inwestycyjne. Kary administracyjne są nakładane przez wojewódzkich konserwatorów  
od 1 stycznia 2018 r. 
 Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków pozwoli na szybkie dofinansowanie zabytków uszkodzonych, 
np. wskutek katastrof, jak powodzie czy pożary. Dodatkowe pieniądze pozwolą na pilne ratowanie zabytków, 
czyli naprawę uszkodzonego dachu, rynien czy powybijanych okien. Środkami Funduszu będzie dysponował 
Generalny Konserwator Zabytków, działający w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 Program „Niepodległa” na lata 2017-2021 
 Program dotacyjny „Niepodległa”, skierowany do organizacji pozarządowych i samorządowych 
instytucji kultury, ma wspierać organizatorów obchodów stulecia odzyskania niepodległości, którzy planują 
przygotowanie wydarzeń lokalnych i regionalnych. Budżet na dofinansowanie działań w ramach tego programu 
wynosi 6 milionów zł, a pojedynczy wniosek może uzyskać dotację od 8 do 150 tys. zł. Od organizatorów 
wymagane jest zapewnienie 15% udziału własnego. Rodzaje kwalifikujących się zadań: festiwale, koncerty, 
spektakle, wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, tworzenie archiwów historii 
mówionej i archiwów społecznych, projekty animacyjno-edukacyjne, oparte na interakcji i współdziałaniu, 
np.: warsztaty, gry terenowe, questy, wystawy wraz z katalogami i publikacje. 

 Fundusz dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 
 Celem rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa jest zwiększenie 
zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej, służących zaspokajaniu 
potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach. 

 Fundusz Kościelny 
Fundusz Kościelny został powołany na mocy art. 8 ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu 

przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu 
Funduszu Kościelnego (Dz. U. Nr 9, poz. 87, z późn. zm.) jako forma rekompensaty dla kościołów za przejęte 
przez Państwo nieruchomości ziemskie. 

Kościelne osoby prawne mogą ubiegać się o przyznanie dotacji z Funduszu Kościelnego 
na konserwację i remonty obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej w znaczeniu nadanym 
przez aktualne ustawodawstwo. 
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Szczegółowe informacje dotyczące zasad postępowania przy udzielaniu dotacji z Funduszu 
Kościelnego ogłasza Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na stronie internetowej Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej „MSWiA”, oraz w BIP MSWiA. 
 
 
9.2.1. Programy operacyjne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
 
 Jednym z najważniejszych źródeł finansowania zadań związanych z ochroną i opieką zabytków 
są środki budżetu państwa będące w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który corocznie 
ogłasza stosowne konkursy. 
 Programy operacyjne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:  

 Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ochrona Zabytków 
 Strategicznym celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane 
poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele 
publiczne. 
 W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań: 
1) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania; 
2) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania dla zabytków wpisanych 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik Historii (dotyczy wpisów 
indywidualnych oraz obszarowych);  
3) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu 
wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora 
zabytków);  
4) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu 
wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków) 
dla zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik Historii 
(dotyczy wpisów indywidualnych oraz obszarowych). 
Do programu nie kwalifikują się zadania, które są współfinansowane ze środków europejskich. 
 O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się podmioty prawa polskiego, osoby fizyczne, 
jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące właścicielem lub posiadaczem 
zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie. 

 Program „Infrastruktura kultury” 
 Celem programu jest poprawa warunków funkcjonowania instytucji i obiektów kultury. Przedmiotem 
dofinansowania mogą być modernizacje i remonty obiektów przeznaczonych na działalność kulturalną 
i edukacyjną, w zakresie kultury oraz przygotowanie dokumentacji technicznej do inwestycji. 
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 Dotacje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na badania archeologiczne 
 Celem programu jest ochrona dziedzictwa archeologicznego poprzez wspieranie kluczowych dla tego 
obszaru zadań, obejmujących niedestrukcyjne rozpoznanie i dokumentację zasobów dziedzictwa 
archeologicznego oraz opracowanie i publikację wyników przeprowadzonych badań archeologicznych. 
 W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań służących 
ochronie dziedzictwa archeologicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, realizowanych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami:  
1) niedestrukcyjne rozpoznanie i dokumentacja zasobów dziedzictwa archeologicznego z wykorzystaniem 
metod tradycyjnych i nowoczesnych, m.in. badań powierzchniowych, prospekcji podwodnej, badań 
geofizycznych, prospekcji lotniczej, skaningu laserowego; 
2) opracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań 
archeologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach tych badań zabytków. 
 
 
9.3. Źródła zewnętrznego finansowania – pozostałe 
 
 Poza podstawowymi źródłami finansowania jakimi są środki publiczne pochodzące z budżetu państwa 
oraz budżetów samorządów, finansowanie ochrony zabytków może odbywa się również przy znaczącym 
udziale funduszy pochodzących z Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. W 2020 r. kończy się okres obowiązywania funduszy europejskich. Obecnie trwają prace 
nad budżetem Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. 

 Program Kultur, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 
Program Kultura, o całkowitym budżecie ponad 88 mln euro (z których 75 mln euro stanowią środki 

Mechanizmu Finansowego EOG, a przeszło 13 mln euro wkład krajowy) wdrażany jest przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Operatora Programu, we współpracy z partnerami z państw-
darczyńców: Norweska Rada Sztuki (ACN) i Norweski Dyrektoriat ds. Dziedzictwa Kulturowego (RA). 

Program jest kontynuacją programów z obszaru wsparcia kultury wdrażanych przy wsparciu dwóch 
poprzednich edycji Funduszy norweskich i EOG. 

Program koncentruje się na roli, jaką kultura i dziedzictwo kulturowe odgrywają w rozwoju lokalnym 
i regionalnym z uwzględnieniem nacisku na zatrudnienie, przedsiębiorczość w obszarze kultury i szkolenie 
zawodowe. Program powinien uwzględniać działania i inicjatywy w sztuce i kulturze, które promują włączenie 
mniejszości etnicznych i narodowych. 

O wsparcie w ramach uruchamianego Programu mogą ubiegać się m.in. publiczne instytucje kultury, 
publiczne szkoły artystyczne i publiczne uczelnie artystyczne, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu 
terytorialnego czy kościoły i związki wyznaniowe. 

Dofinansowanie projektów może sięgać do 85% ich wartości. 
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12. Załączniki 
 

Załącznik nr 1. Zabytki wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego 
LP. MIEJSCOWOŚĆ ADRES OBIEKT NR i DATA REJESTRU 

1  Harklowa   kościół parafialny pw. św. Doroty A-1486 (d. 199) z 05.04.1990 r. 

2  Harklowa   dzwonnica kościelna A-1486  (d. 199) z 05.04.1990 r. 

3  Harklowa   ogrodzenie kościoła A-1396 z 18.04.2016 r. 

4  Harklowa 217 dom Dyrektora kopalni „Harklowa” A-1373 z 12.01.2016 r. 

5  Przysieki 387 dwór A-119 z 24.05.1988 r. 

6  Przysieki   wozownia dworska A-119 z 24.05.1988 r. 

7  Przysieki   park zabytkowy A-119 z 24.05.1988 r. 

8  Skołyszyn obok 
PKS 

figura przydrożna św. Jana 
Nepomucena 

B-24 z 14.12.2000 r. 

9  Skołyszyn-Lisówek   stajnia dworska A-216 z 03.09.1968 r. 

10  Skołyszyn-Lisówek   stodoła i silos A-216 z 03.09.1968 r. 

11  Skołyszyn-Lisówek 204 oficyna dworska A-216 z 03.09.1968 r. 

12  Skołyszyn-Lisówek   stodoła dworska A-216 z 03.09.1968 r. 

13  Skołyszyn-Lisówek   gorzelnia dworska, tzw. dwór A-216 z 03.09.1968 r. 

14  Sławęcin   kościół parafialny pw. św. Katarzyny A-223 z 15.11.1990 r. 

15  Święcany   kościół parafialny pw. św. Anny A-160 z 31.03.1972 r. 
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Załącznik nr 2. Zabytki niewpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego 
LP. MIEJSCOWOŚĆ ADRES OBIEKT MATERIAŁ DATOWANIE 

1 Bączal Dolny 109 kapliczka św. Jana Nepomucena murowana 1850-1899 r. 

2 Bączal Dolny 157 kapliczka 3 kondygnacyjna. Droga 
do Opacia  

murowana 1647 r. 

3 Bączal Dolny 114 kapliczka św. Floriana murowana 1790-1810 r. 

4 Bączal Dolny   kapliczka k. kościoła murowana 1800-1825 r. 

5 Bączal Dolny Babis cmentarz z I wojny nr 27   1914 r., renowacja 
2003 r. 

6 Bączal Dolny   cmentarz rzymsko-katolicki   1786 r. 

7 Harklowa 172 kapliczka drewniana 1875-1899 r. 

8 Harklowa   cmentarz rzymsko-katolicki   XIX-XX w. 

9 Harklowa Na Buczu cmentarz z I wojny nr 15   1914 r., renowacja 
2005-2007 r. 

10 Harklowa   II wojna światowa - mogiła 
rozstrzelanych w 1942r. na 
cmentarzu rzymsko-katolickim 

pomnik murowany 1947 r. 

11 Harklowa   park   1840 r. 

12 Jabłonica 63 kapliczka murowana 1775-1825 r. 

13 Jabłonica Serwoniec cmentarz z I wojny nr 28   1914 r., renowacja 
2001-02 r. 

14 Kunowa 17 stodoła drewniana 1875-1899 

15 Kunowa 23 oficyna dworska drewniana 1875-1899 

16 Przysieki 5 
wybudowany 
przez 
Klominka 
z browarem 
parowym 

dwór murowany 1850-1899 r. 

17 Przysieki 9 młyn elektryczny drewniany 1925 r. 

18 Przysieki dr. krajowa kapliczka murowana 1800-1850 r. 

19 Przysieki   dworzec kolejowy murowany 1884 r. 

20 Przysieki   toalety dworcowe murowany 1884 r. 

21 Siepietnica   stodoła dworska murowana 1850-1875 r. 

22 Siepietnica Bugaj cmentarz z I wojny nr 29   1914 r., renowacja 
2006 r. 

23 Skołyszyn   kapliczka murowana 1890-1910 r. 

24 Skołyszyn   park zabytkowy   1775-1825 r. 

25 Skołyszyn - 
Lisówek 

Skołyszyn 
204 

tunel - przepust kamienny I połowa XIX w. 

26 Sławęcin   kapliczka murowana 1890-1910 r. 

27 Sławęcin    cmentarz choleryczny pomnik ok. 1936 r. 

28 Sławęcin Życkie cmentarz z I wojny nr 26   1914 r., renowacja 
2005 r. 

29 Sławęcin   cmentarz rzymsko-katolicki   XIX-XX w. 

30 Święcany   kuchnia plebańska drewniana 1850 r. 

31 Święcany   kaplica cmentarna murowany 1882 r. 

32 Święcany   organistówka drewniana 1875-1899 r. 

33 Święcany 428 kuźnia murowana 1913 r. 

34 Święcany 434 kapliczka murowana 1850-1899 r. 

35 Święcany na Nadolu kapliczka murowana 1800-1850 r. 
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36 Święcany Dębczyna cmentarz z I wojny nr 30   1914 r., renowacja 
1998-2000 r. 

37 Święcany   cmentarz rzymsko-katolicki   XIX-XX w. 

Załącznik nr 3. Stanowiska archeologiczne wpisane i niewpisane do rejestru zabytków nieruchomych 
województwa podkarpackiego 

LP. MIEJSCOWOŚĆ NR ST. NR ST. NA 
OBSZARZE 

NR 
OBSZARU 

AZP 
FUNKCJA CHRONOLOGIA 

1 Bączal Dolny 1 6 109-70 ślad osadniczy okres wpływów rzymskich 
2 Bączal Dolny 2 6 109-70 ślad osadniczy średniowiecze-nowożytność 
3 Bączal Dolny 3 77 109-70 osada średniowiecze-nowożytność 
4 Bączal Dolny 4 78 109-70 ślad osadniczy średniowiecze-nowożytność 
5 Bączal Dolny 5 79 109-70 osada średniowiecze-nowożytność 
6 Bączal Dolny 6 80 109-70 ślad osadniczy średniowiecze-nowożytność 
7 Bączal Górny 1 5 109-70 ślad osadniczy Neolit 
8 Bączal Górny 2 74 109-70 ślad osadniczy okres wpływów rzymskich 
9 Bączal Górny 3 75 109-70 osada średniowiecze-nowożytność 

10 Bączal Górny 4 39 108-70 ślad osadniczy neolit/wczesna epoka brązu, epoka 
kamienia 

11 Bączal Górny  5 40 108-70 ślad osadniczy epoka kamienia-wczesna epoka 
brązu 

12 Bączal Górny 7 41 108-70 kopiec  epoka kamienia-wczesna epoka 
brązu 

13 Harklowa 1 58 109-70 osada wczesne średniowiecze 
/średniowiecze/nowożytność 

14 Harklowa 2 59 109-70 osada epoka brązu 
15 Harklowa 3 60 109-70 ślad osadniczy neolit/średniowiecze/nowożytność 
16 Harklowa  4 50 110-70 punkt osadniczy późne średniowiecze 
17 Harklowa  5 51 110-70 ślad osadnictwa okres nowożytny 
18 Harklowa 6 52 110-70 ślad osadnictwa epoka kamienia lub wczesna epoka 

brązu 
19 Harklowa 7 53 110-70 ślad osadnictwa neolit lub wczesna epoka brązu 
20 Harklowa  8 54 110-70 ślad osadnictwa neolit lub wczesna epoka brązu 
21 Harklowa 8 67 109-70 osada średniowiecze-nowożytność 
22 Jabłonica 1 42 108-70 ślad osadniczy epoka kamienia/neolit-wczesna 

epoka brązu 
23 Jabłonica  2 43 108-70 ślad osadniczy neolit-wczesna epoka brązu, okres 

halsztacki 
24 Jabłonica  3 44 108-70 ślad osadniczy epoka kamienia 
25 Jabłonica 4 45 108-70 ślad osadniczy wczesna epoka brązu/okres 

halsztacki 
26 Kunowa 1 4 109-70 ślad osadniczy neolit/epoka brązu/okres halsztacki 
27 Kunowa 2 61 109-70 osada wczesne średniowiecze 
28 Kunowa 3 62 109-70 osada wczesne średniowiecze 
29 Kunowa 5 64 109-70 osada epoka 

brązu/średniowiecze/nowożytność 
30 Kunowa 6 65 109-70 osada średniowiecze-nowożytność 
31 Kunowa 7 66 109-70 ślad osadniczy średniowiecze-nowożytność 
32 Kunowa 9 68 109-70 osada średniowiecze-nowożytność 
33 Kunowa  10 60 110-70 ślad osadnictwa neolit/epoka brązu-wczesna epoka 

żelaza 
34 Kunowa  11 61 110-70 osada epoka brązu-wczesna epoka żelaza 
35 Kunowa 12 62 110-70 ślad osadnictwa neolit lub wczesna epoka brązu 
36 Kunowa  13 63 110-70 ślad osadnictwa Pradzieje 
37 Lipnica Górna 1 36 108-70 punkt osadniczy epoka brązu, okres halsztacki 
38 Lipnica Górna  2 37 108-70 ślad osadniczy epoka kamienia/wczesna epoka 

brązu 
39 Lipnica Górna 3 38 108-70 ślad osadniczy wczesna epoka brązu 
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40 Lisów 1 29 109-69 wzniesienie 
grodzisko 
(nr rejestru 
A-684 z 
22.12.1971 r.)  

wczesne średniowiecze 324,5 m 
n.p.m. 

41 Lisów 2 69 109-70 osada epoka brązu 
42 Lisów 3 70 109-70 ślad osadniczy średniowiecze-nowożytność 
43 Lisów 4 71 109-70 osada średniowiecze-nowożytność 
44 Lisów 6 73 109-70 ślad osadniczy neolit/średniowiecze/nowożytność 
45 Lisów 7 138 109-69 osada Średniowiecze 
46 Lisów 8 139 109-69 ślad osadniczy Średniowiecze 
47 Przysieki 1 29 109-70 osada okres wpływów rzymskich 
48 Przysieki 2 30 109-70 osada średniowiecze-nowożytność 
49 Przysieki 3 31 109-70 osada wczesne średniowiecze 
50 Przysieki 4 32 109-70 ślad osadniczy okres wpływów rzymskich 
51 Przysieki 5 33 109-70 ślad osadniczy okres halsztacki/średniowiecze/ 

nowożytność 
52 Przysieki 6 34 109-70 osada późny okres wpływów rzymskich/ 

średniowiecze/nowożytność 
53 Przysieki 7 35 109-70 osada okres halsztacki/średniowiecze/ 

nowożytność 
54 Przysieki 8 36 109-70 ślad osadniczy neolit/epoka brązu/okres wpływów 

rzymskich/średniowiecze/ 
nowożytność 

55 Przysieki 9 37 109-70 ślad osadniczy średniowiecze-nowożytność 
56 Przysieki  11 55 110-70 ślad osadnictwa wczesna epoka brązu 
57 Przysieki 12 56 110-70 ślad osadnictwa wczesna epoka brązu 
58 Pusta Wola  1 57 110-70 punkt osadniczy neolit lub wczesna epoka brązu 
59 Pusta Wola  2 58 110-70 ślad osadnictwa neolit lub wczesna epoka brązu 
60 Pusta Wola  3 59 110-70 ślad osadnictwa wczesna epoka brązu 
61 Siedliska 

Sławęcińskie 
1 38 109-70 ślad osadniczy średniowiecze-nowożytność 

62 Siedliska 
Sławęcińskie 

2 39 109-70 ślad osadniczy okres wpływów rzymskich/ 
średniowiecze-nowożytność 

63 Siepietnica 1 117 109-69 ślad osadniczy późne średniowiecze 
64 Siepietnica 2 118 109-69 osada wczesne średniowiecze 
65 Siepietnica 3 119 109-69 ślad osadniczy  późny okres rzymski  
66 Siepietnica 4 120 109-69 ślad osadniczy prahistoria 
67 Siepietnica 5 121 109-69 ślad osadniczy okres rzymski 
68 Siepietnica 6 122 109-69 osada późny okres rzymski 
69 Siepietnica 7 123 109-69 ślad osadniczy prahistoria 
70 Siepietnica 8 124 109-69 ślad osadniczy okres rzymski 
71 Skołyszyn 1 1 109-70 ślad osadniczy średniowiecze-nowożytność 
72 Skołyszyn 2 2 109-70 ślad osadniczy okres wędrówek ludów 
73 Skołyszyn 3 3 109-70 kopiec średniowiecze-nowożytność 
74 Skołyszyn 4 43 109-70 osada okres wpływów rzymskich 
75 Skołyszyn 5 44 109-70 osada okres wpływów rzymskich 
76 Skołyszyn 6 45 109-70 osada neolit/epoka brązu/wczesne 

średniowiecze 
77 Skołyszyn 7 46 109-70 osada epoka brązu/wczesne średniowiecze 

/średniowiecze/nowożytność 
78 Skołyszyn 8 47 109-70 osada wczesne średniowiecze 

/średniowiecze/nowożytność 
79 Skołyszyn 9 48 109-70 punkt osadniczy późny okres wpływów 

rzymskich/wczesne średniowiecze/ 
neolit 

80 Skołyszyn 10 49 109-70 osada późny okres wpływów 
rzymskich/wczesne średniowiecze 

81 Skołyszyn 11 50 109-70 osada okres wpływów rzymskich/wczesne 
średniowiecze 
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82 Skołyszyn 13 52 109-70 ślad osadniczy neolit 
83 Skołyszyn 14 53 109-70 ślad osadniczy średniowiecze-nowożytność 
84 Skołyszyn 15 54 109-70 osada okres wpływów rzymskich 
85 Skołyszyn 17 56 109-70 ślad osadniczy epoka brązu 
86 Skołyszyn 18 57 109-70 osada wczesne średniowiecze 
87 Skołyszyn 19 140 109-69 ślad osadniczy okres rzymski 
88 Skołyszyn 20 141 109-69 ślad osadniczy prahistoria 
89 Skołyszyn 21 142 109-69 ślad osadniczy prahistoria 
90 Skołyszyn 22 143 109-69 osada późny okres rzymski 
91 Skołyszyn 23 144 109-69 ślad osadniczy prahistoria/późne średniowiecze 
92 Sławęcin 1 40 109-70 osada epoka brązu 
93 Sławęcin 2 41 109-70 osada średniowiecze-nowożytność 
94 Sławęcin 3 42 109-70 osada średniowiecze-nowożytność 
95 Święcany  4 94 109-69 ślad osadniczy późne średniowiecze 
96 Święcany 5 95 109-69 ślad osadniczy prahistoria 
97 Święcany  6 96 109-69 osada późne średniowiecze 
98 Święcany 7 97 109-69 osada późne średniowiecze 
99 Święcany 8 98 109-69 osada  późne średniowiecze 

100 Święcany 11 101 109-69 osada epoka brązu 
101 Święcany 14 104 109-69 osada epoka brązu 
102 Święcany  15 105 109-69 osada późny okres rzymski 
103 Święcany 16 106 109-69 osada późny okres rzymski 
104 Święcany 17 107 109-69 ślad osadniczy prahistoria 
105 Święcany 18 108 109-69 osada  prahistoria 
106 Święcany  19 109 109-69 ślad osadniczy prahistoria 
107 Święcany 20 110 109-69 osada okres rzymski 
108 Święcany  21 111 109-69 ślad osadniczy prahistoria 
109 Święcany  22 112 109-69 ślad osadniczy późny okres rzymski 
110 Święcany 23 113 109-69 osada prahistoria 
111 Święcany 24 114 109-69 ślad osadniczy prahistoria 
112 Święcany 25 115 109-69 ślad osadniczy późne średniowiecze 
113 Święcany 26 116 109-69 ślad osadniczy prahistoria 
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