
Uchwała nr XXXIII / 293 / 2012 
Rady Miasta Starogard Gdański  

z dnia 28 listopada 2012 r 
 
 

w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Starogard 
Gdański  na lata 2013-2016” 

 
 
Na podstawie : art. 7 ust. 1 pkt. 9, art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dni 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t. j. w Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 87 ust. 
1,3,4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( t.j. w 
Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)  
 
Rada Miasta Starogard Gdański na wniosek Prezydenta Miasta uchwala, co 
następuje: 

§1 
Przyjmuje się do realizacji „Program Opieki nad Zabytkami Miasta Starogard 
Gdański  na lata 2013-2016” , stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały, będący 
kontynuacją dotychczasowego Programu na lata 2009-2012.  Zobowiązuje się 
Prezydenta Miasta do opracowania przedsięwzięć i zadań realizowanych w 
ramach tego Programu do końca 2013 roku. 

 
§2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański. 
 

§3 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Starogard Gdański 

Sławomir Ruśniak 

 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE  

Niniejszy program jest aktualizacją „Programu… na lata 2009-2012”, uchwalonego Uchwałą 
Nr Nr XXXIII/300/2008 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26.11.2008 r. (publikacja w 
Dz. Urz. Woj. Pom. z 06.02.2009 Nr 18, poz 18)., która była pierwszą edycją programu 
opieki nad zabytkami.  

Gmina zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 
95) w zakresie zadań własnych realizuje sprawy dotyczące ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami (art. 7 ust 1 pkt.9).  

Z art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 
2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) wynika obowiązek sporządzenia przez gminę 
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.  

Art. 87 ust 1 mówi: Zarząd województwa, powiatu lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) 
sporządza na okres 4 lat odpowiednio wojewódzki, powiatowy lub gminny program opieki 
nad zabytkami. 

Zgodnie z zapisem art. 87 ust 2 program ten ma na celu w szczególności:  

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. 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami przyjmuje rada gminy, po uzyskaniu opinii 
wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 87 ust. 3). Ogłaszany jest w wojewódzkim 
dzienniku urzędowym (art. 87 ust. 4).  

Z realizacji Programu Prezydent sporządza, co 2 lata, sprawozdanie, które przedstawia Radzie 
Gminy (art. 87 ust. 3). Finansowanie realizacji programu może odbywać się z różnych źródeł: 
publicznych (np. budżet państwa, budżet własny Miasta Starogard Gdański, budżet jednostek 
samorządowych- powiatu i województwa, środki Unii Europejskiej, inne źródła zagraniczne) 
oraz ze źródeł prywatnych (osób fizycznych, organizacji pozarządowych- stowarzyszeń, 
fundacji, kościelnych osób prawnych itp.).  

W budżecie miasta na kolejne lata 2013-2016 należy zabezpieczyć odpowiednie do 
planowanych zadań środki na realizację Programu. 



Aktualizację Programu opracowano w oparciu o gminną ewidencję zabytków z 2008r, 
obowiązujące plany miejscowe, zapisy dokumentów strategicznych -  „Strategia Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego Miasta Starogard Gdański 2008-2018”, Lokalny Program 
Rewitalizacji Obszarów Miejskich miasta Starogard Gdański na lata 2008-2013”,  Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także z uwzględnieniem 
wyników realizacji dotychczasowego Programu na lata 2009-2012. Wzięto pod uwagę 
aktualne, zmienione dokumenty rangi regionalnej związane z ochroną zabytków. Program 
zawiera opis stanu rozpoznania zasobów dziedzictwa kulturowego, kierunki i formy działań, 
propozycje projektów rewitalizacyjnych i rewaloryzacyjnych w zakresie opieki nad 
zabytkami. Przyjęto, iż większość zadań wskazanych w pierwszej edycji Programu powinna 
być kontynuowana w następnych latach.  

Przygotowany projekt programu opieki nad zabytkami dla Starogardu Gdańskiego został 
zaopiniowany pozytywnie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku (pismo 
5120-13/7572-3/2012 z dnia 10.10.2012 r.).  

Program opieki nad zabytkami może być dodatkową przesłanką do ubiegania się przez organy 
Miasta Starogard Gdański lub inne zainteresowane osoby prawne lub fizyczne o środki 
zewnętrzne na sfinansowanie: prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych 
przy zabytkach; projektów rewitalizacyjnych i rewaloryzacyjnych i innych form działań w 
zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego Miasta Starogard Gdański.  

ZAŁ ĄCZNIKI  

• Załącznik nr 1 - Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Starogard Gdański na 
lata 2013-2016  

 


