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1. Wstęp 

 Gmina Mińsk Mazowiecki jest gminą wiejską, usytuowaną we wschodniej części 

województwa mazowieckiego, w powiecie mińskim, w odległości 40 km od centrum 

Warszawy. Gmina Mińsk Mazowiecki okala miasto Mińsk Mazowiecki (będące siedzibą 

władz gminy) i składa się z 43 wsi. Obejmuje obszar o łącznej powierzchni 112 km 2 (11 231 

ha). Gmina Mińsk Mazowiecki wchodzi w skład Obszaru Metropolitalnego Warszawy. 

 Przez teren gminy przebiegają ważne szlaki komunikacyjne, m.in.: autostrada A2 

stanowiąca obwodnicę Mińsk Mazowieckiego;  droga krajowa nr 92, łącząca obydwa końce 

obwodnicy Mińska Mazowieckiego;  droga krajowa nr 50 Ciechanów – Ostrów Mazowiecka, 

stanowiąca otwartą od północy obwodnicę aglomeracji warszawskiej;  droga wojewódzka nr 

802 Mińsk Mazowiecki – Seroczyn. 

  Program opieki nad zabytkami gminy Mińsk Mazowiecki, ma pomóc w aktywnym 

zarządzaniu zasobem stanowiącym dziedzictwo kulturowe gminy. Został opracowany 

zgodnie z Poradnikiem Metodycznym Krajowego Ośrodka Badan i Dokumentacji Zabytków w 

Warszawie (obecnie Narodowy Instytut Dziedzictwa). Program opieki nad zabytkami jest 

kompendium podstawowej wiedzy nt. dziedzictwa kulturowego, cytuje, streszcza i omawia 

dokumenty programowe ochrony zasobów i dziedzictwa kulturowego na poziomie krajowym, 

wojewódzkim i powiatowym, a także wewnętrzne sporządzone na poziomie gminy. 

Opracowana jest w nim charakterystyka zasobów dziedzictwa kulturowego gminy oraz 

wskazane obiekty objęte prawnymi formami ochrony. Program zawiera ocenę stanu 

dziedzictwa kulturowego gminy oraz analizę SWOT, która pozwala na określenie 

podstawowych priorytetów programu opieki nad zabytkami oraz kierunków działań i zadań 

realizowanych w ramach przyjętych priorytetów. Omówione jest też instrumentarium 

realizacji programu opieki nad zabytkami, źródła jego finansowania oraz realizacja i 

finansowanie przez gminę zdań z zakresu ochrony zabytków.  
  

Wskazane w Programie działania ukierunkowane są na poprawę stanu zabytków, ich 

rewaloryzację oraz zwiększenie dostępności do nich mieszkańców i turystów. Program opieki 

nad zabytkami, między innymi poprzez działania edukacyjne, ma też budzić w lokalnej 
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społeczności świadomość wspólnoty kulturowej, roli i znaczenia lokalnych wartości i 

wspólnych korzeni. Program opieki nad zabytkami gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2020 - 

2023, jest podstawą współpracy między samorządem gminy, właścicielami zabytków i 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Współpraca ta powinna przynieść korzyści lokalnej 

społeczności oraz zachować dziedzictwo kulturowe, które przekazały nam poprzednie 

pokolenia. 

 
2. Podstawa prawna opracowania Gminnego programu opieki nad zabytkami. 

 Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r., 

poz. 506). Gminy w zakresie zadań własnych realizują sprawy dotyczące ochrony zabytków i 

opieki nad zabytkami (art. 7 ust. 1 pkt. 9). Obowiązek sporządzenia gminnego programu 

opieki nad zabytkami nakłada na gminę art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018 r., poz. 2067, ze zm.). Ustawa reguluje 

zasady ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, definiuje pojęcie zabytku, określa formy 

ochrony, kompetencje organów ochrony zabytków (w tym administracji rządowej i 

samorządowej), formy finansowania opieki nad zabytkami i ich ewidencjonowania i inne. 

 2.1. Cele opracowania Programu 

 Celem opracowania Programu opieki nad zabytkami Gminy Mińsk Mazowiecki 

zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami jest: 

1) włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, 

wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania gminy, 

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, 
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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 ochroną zadeklarowaną jako konstytucyjny obowiązek państwa 

i każdego obywatela (Konstytucja RP art. 5, art. 6 ust. 1 i art. 86). 

 Głównym aktem prawnym regulującym przedmiot, zakres i formy opieki nad 

zabytkami jest Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. 2018 r. poz. 2067 ze zm).  

 

Definicja zabytku (art.3) 

Zabytkiem jest nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące 

dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki 

bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną 

wartość historyczną, artystyczną lub naukową. 

Ochrona zabytków (art. 4) 

Ochrona zabytków polega, w szczególności, na podejmowaniu przez organy 

administracji publicznej działań mających na celu:  

1) zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe 

zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie;  

2) zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków;  

3) udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków; 

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

5) kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków;  

6) uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

przy kształtowaniu środowiska. 

  

Opieka nad zabytkami (art. 5) 

 Opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza polega, w 

szczególności, na zapewnieniu warunków:  

1) naukowego badania i dokumentowania zabytku;  

2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku;  

3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;  

4) korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości;  
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5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i 

kultury. 

  

Obiekty podlegające ochronie (art. 6.1 i 6.2) 

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

1) zabytki nieruchome będące, w szczególności:  

 krajobrazami kulturowymi,  

 układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi,  

 dziełami architektury i budownictwa,  

 dziełami budownictwa obronnego,  

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

przemysłowymi,  

 cmentarzami,  

 parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni,  

 miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych 

osobistości lub instytucji;  

2) zabytki ruchome będące, w szczególności:  

 dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej,  

 kolekcjami stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych 

według koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje,  

 numizmatami oraz pamiątkami historycznymi, a zwłaszcza militariami, sztandarami, 

pieczęciami, odznakami, medalami i orderami,  

 wytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami, środkami transportu oraz maszynami 

i narzędziami świadczącymi o kulturze materialnej, charakterystycznymi dla dawnych 

i nowych form gospodarki, dokumentującymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego,  

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

o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829),  

 instrumentami muzycznymi,  

 wytworami sztuki ludowej i rękodzieła oraz innymi obiektami etnograficznymi,  

 przedmiotami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych 

osobistości lub instytucji;  

3) zabytki archeologiczne będące, w szczególności:  

 pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa,  

 cmentarzyskami,  

 kurhanami,  
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 reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej.  

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

budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej.  

Formy i sposób ochrony zabytków (art. 7)  

 Formami ochrony zabytków są:  

1) wpis do rejestru zabytków;  

2) uznanie za pomnik historii;  

3) utworzenie parku kulturowego;  

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.   

 Rejestr zabytków dla zabytków znajdujących się na terenie województwa 

mazowieckiego prowadzi mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków (art. 8). 

Rejestr zabytków nieruchomych (art. 9) 

1. 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.  

2. W trybie określonym w ust. 1, 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. 

3. 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.  

4. Decyzja o wpisie zabytku nieruchomego do rejestru, na wniosek wojewódzkiego 

konserwatora zabytków, stanowi podstawę wpisu w katastrze nieruchomości.  

5. Na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków informację o wpisie zabytku 

nieruchomego do rejestru ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

Rejestr zabytków ruchomych  (art. 10) 

1. Do rejestru wpisuje się zabytek ruchomy na podstawie decyzji wydanej przez 

wojewódzkiego konserwatora zabytków na wniosek właściciela tego zabytku.  
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2. Wojewódzki konserwator zabytków może wydać z urzędu decyzję o wpisie zabytku 

ruchomego do rejestru w przypadku uzasadnionej obawy zniszczenia, uszkodzenia lub 

nielegalnego wywiezienia zabytku za granicę albo wywiezienia za granicę zabytku o 

wyjątkowej wartości historycznej, artystycznej lub naukowej.   

 Do rejestru nie wpisuje się zabytku wpisanego do inwentarza muzeum lub 

wchodzącego w skład narodowego zasobu bibliotecznego (art. 11).  

Rejestr zabytków archeologicznych   

Zabytkiem archeologicznym, zgodnie z art. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jest zabytek nieruchomy, będący 

powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności 

człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich 

śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem. 

Zabytek archeologiczny wpisuje się do rejestru w takim samym trybie jak zabytek 

nieruchomy, omówiony wyżej. 

Ochrona zabytków w planach zagospodarowania przestrzennego (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 (art. 18.1).  

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.  
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 W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się, w szczególności 

ochronę (art. 19.1):  

1) zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia;  

2) innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków;  

3) parków kulturowych.  

 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 (art. 19.1a):  

1) zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia;  

2) innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.  

 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(art. 19.2)  

 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. 19.3).  

 Projekty i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlegają uzgodnieniu z 

wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu (art. 20). 

 Ewidencja zabytków jest podstawą do sporządzania programów opieki nad zabytkami 

przez województwa, powiaty i gminy (art. 21).  

 Ustawa nakłada na Gminę szereg praw i obowiązków  w zakresie ochrony zabytków i 

opieki nad zabytkami, są to m.in.: 

 prawo utworzenia przez Radę Gminy (po uprzednim zasięgnięciu opinii 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) parku kulturowego w celu ochrony 

krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z 

zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i 

osadniczej (art.16) 

 uwzględnianie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przy sporządzaniu i 

aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju 

gminy (art.18) 
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 obowiązek prowadzenia przez Wójta Gminy gminnej ewidencji zabytków w formie 

zbioru kart adresowych zabytków z terenu gminy, objętych wojewódzką ewidencją 

zabytków (art. 22 ust.4) 

 sprawowanie opieki nad zabytkami, w tym finansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, do którego jednostka samorządu 

terytorialnego posiada tytuł prawny wykonywane w ramach zadań własnych (art. 71) 

 prawo ubiegania się przez gminę dotacji celowej na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane wykonywane przy zabytku będącego 

własnością tej jednostki (art. 73) 

 prawo udzielania przez Radę Gminy, dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie  lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

(art. 81) 

 sporządzanie przez Wójta Gminy i przyjmowanie przez Radę Gminy na okres 4 lat 

gminnego programu opieki nad zabytkami, z którego co dwa lata Wójt Gminy 

przedstawia sprawozdanie Radzie Gminy (art. 87). 

 

Organy ochrony zabytków  

W myśl art. 89 Ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, 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.  

Zgodnie z art. 90 Ustawy, Generalny Konserwator Zabytków jest sekretarzem lub 

podsekretarzem stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego.  

Do zadań wykonywanych przez Generalnego Konserwatora Zabytków należy, w 

szczególności: 

1) opracowywanie krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami  

2) realizacja zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami oraz z koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju;  

3) podejmowanie działań związanych z wspieraniem rozwoju regionalnego i realizacją 

kontraktów wojewódzkich w sprawach opieki nad zabytkami;  

4) prowadzenie krajowej ewidencji zabytków i krajowego wykazu zabytków skradzionych lub 

wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem;  
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5) wydawanie decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach określonych w ustawie oraz w 

przepisach odrębnych;  

6) organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania oraz stosowania 

przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;  

7) sprawowanie nadzoru nad działalnością wojewódzkich konserwatorów zabytków;  

8) promowanie badań naukowych w zakresie konserwacji zabytków;  

9) organizowanie szkoleń dla służb konserwatorskich;  

10) organizowanie konkursów promujących opiekę nad zabytkami, w tym przyznawanie 

wyróżnień, nagród pieniężnych lub rzeczowych;  

11) opiniowanie wniosków o nadanie odznaki „Za opiekę nad zabytkami”;  

12) współpraca z organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków;  

13) organizowanie szkoleń w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;  

14) podejmowanie działań dotyczących troski o zabytki związane z historią Polski, 

pozostające poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 Zgodnie z art. 91.4., Ustawy, do zadań wykonywanych przez wojewódzkiego 

konserwatora zabytków należy w szczególności:  

1) realizacja zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami;  

2) sporządzanie, w ramach przyznanych środków budżetowych, planów finansowania 

ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;  

3) prowadzenie rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz gromadzenie dokumentacji 

w tym zakresie; 

4) wydawanie, zgodnie z właściwością, decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach 

określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych;  

5) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, 

architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych 

działań przy zabytkach oraz badań archeologicznych;  

6) organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami;  

7) opracowywanie wojewódzkich planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i 

sytuacji kryzysowych oraz koordynacja działań przy realizacji tych planów;  

8) upowszechnianie wiedzy o zabytkach;  

9) współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków. 

Pozostałe akty prawne regulujące kwestie ochrony zabytków 

 Wśród pozostałych aktów prawnych regulujących kwestie ochrony zabytków 
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i opieki nad zabytkami wymienić należy: 

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506).  

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

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1186 ze zm.) 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r.,  

 poz. 1396). 

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614). 

6. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2204). 

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

kulturalnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1983). 

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

(Dz. U. z 2019, poz. 668.) 

9. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z  2019, poz. 917). 

10. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019., poz. 1479),  

11. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. – O zmianie niektórych ustaw w związku z 

wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, tzw. Ustawa Krajobrazowa (Dz. U. z 2015, poz. 

774) Ustawa nakłada obowiązek sporządzenia przez samorząd wojewódzki audytu 

krajobrazowego, w którym mają być zdefiniowane obszary krajobrazów priorytetowych, gdzie 

sejmik województwa może mieć możliwość ustalania norm dotyczących wysokości, kształtu 

budynków i ewentualnego stosowania materiałów miejscowych lub tradycyjnej architektury. 

Daje możliwość samorządom ustalania zasad sytuowania reklam, ogrodzeń i obiektów małej 

architektury.  

12. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w 

sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa 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). Określa tryb wydawania pozwoleń na prowadzenie: a) prac konserwatorskich przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, b) prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym 

na Listę Skarbów.  

13. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. – w sprawie organizacji i 

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

2004 r., poz. 2153),  
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14. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 roku 

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 rejestru zabytków (Dz. U. z 2017 r., poz. 1674),  

15. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 stycznia 2014 roku 

w sprawie dotacji na badania archeologiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 110),  

16. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011 roku 

w sprawie wywozu zabytków za granicę (Dz. U. z 2011 nr 89, poz. 510),  

17. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2019 

roku 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. 2019, poz. 1886),  

18. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 roku w sprawie nagród za 

odkrycie lub znalezienie zabytków archeologicznych (Dz. U. Nr 71, poz. 650). 

 

4. Uwarunkowania zewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego. 

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

       zabytkami.  

ok. 4.1.1. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury i jej Uzupełnienie na lata 2004 - 2020. 

Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013 została przyjęta przez Radę 

Ministrów 21 września 2004 r., jej przedłużenie czyli „Uzupełnienie Narodowej Strategii 

Rozwoju Kultury na lata 2004-2020 przyjęto w 2005 roku. Powyższe dokumenty należy 

rozpatrywać łącznie. Służą one wdrożeniu Narodowego Program Kultury „Ochrona Zabytków 

i Dziedzictwa Kulturowego.”  

W pierwszej kolejności zostanie omówiony dokument zasadniczy, tj. Narodowa 

Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013, a następnie, jej przedłużenie czyli 

„Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020. 

Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004 – 2013, obejmuje wszystkie sfery                    

i zagadnienia związane z funkcjonowaniem kultury. W ramach prac nad Dokumentem 

określono nową misję, którą w ramach przedstawionych założeń do strategii, wypełniać 

powinny instytucje zarządzające, pośredniczące, finansujące, współpracujące oraz 

wnioskodawcy. Misją tą jest: Zrównoważony rozwój kultury jako najwyższej wartości 

przenoszonej ponad pokoleniami, określającej całokształt historycznego i cywilizacyjnego 
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dorobku Polski, wartości warunkującej tożsamość narodową i zapewniającej ciągłość tradycji 

i rozwój regionów.  

Omawiany dokument wśród najważniejszych celów strategicznych państwa w zakresie 

ochrony zabytków wymienia: 

 przygotowanie skutecznego systemu prawno-finansowego wspierania ochrony i 

opieki nad zabytkami, 

  podjęcie prac nad kompleksowym systemem edukacji na rzecz dziedzictwa, 

 poszukiwanie instrumentów wzmacniających efekty działalności służby 

konserwatorskiej, 

 ograniczenie uznaniowości konserwatorów poprzez nałożenie na nich 

odpowiedzialności  za niezgodne z prawem postępowanie. 

Założenia do Narodowej Strategii Rozwoju Kultury zostały określone następująco:  

 Państwo powinno realizować zadania z zakresu kultury poprzez działania Ministra 

Kultury   oraz działania jednostek samorządu terytorialnego.  

 Wydatki publiczne na kulturę w Polsce powinny wzrosnąć.  

 Minister Kultury realizuje zadania własne poprzez narodowe programy kultury, 

narodowe instytucje kultury, placówki badawczo-rozwojowe, wyspecjalizowane 

instytucje oraz zlecanie zadań instytucjom samorządowym i pozarządowym.  

 Budżet Ministra Kultury powinien być adekwatny do nowych działań. Ze względu                                 

na ograniczenia budżetu państwa winno poszukiwać się pozabudżetowych środków 

finansujących kulturę. W tym celu proponuje się uzupełnienie istniejącego modelu 

finansowania kultury o rozwiązania stosowane w Europie, tworzące fundusze celowe 

dla realizacji polityk  w poszczególnych obszarach kultury.  

 Państwo, w tym Minister Kultury, powinno być partnerem dla jednostek samorządu 

terytorialnego i wspólnie z nimi kształtować kulturę w regionach.  

 Samorządy terytorialne powinny zyskać większą motywację w kształtowaniu 

instytucjonalnego zaplecza dla rozwoju kultury, w tym do wypełniania założonych w 

lokalnych strategiach rozwoju celów w sferze kultury, a rola państwa powinna 

sprowadzać się do badań naukowych i monitorowania tej sfery oraz do skutecznego 

zapobiegania sytuacjom kryzysowym. Jednocześnie Minister Kultury powinien 

posiadać odpowiednie środki na sprawowanie mecenatu nad działalnością instytucji 

kultury oraz instrumenty o charakterze motywującym, za pomocą których możliwa 

będzie realizacja polityki kulturalnej państwa w regionach.  

 Zwiększyć powinna się społeczna partycypacja w sferze odpowiedzialności za 

kulturę, m.in. poprzez uspołecznienie decyzji podejmowanych w sferze kultury w 
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regionach. Wzrosnąć powinna również rola organizacji pozarządowych, poprzez 

równouprawnienie w dostępie do środków publicznych na zadania w sferze kultury.  

 Unowocześnienie procesu zarządzania sferą kultury i usług kulturalnych.  

 Wszystkie zaplanowane działania zaprogramowane w strategii powinny być dostępne 

dla mniejszości narodowych oraz instytucji prowadzonych przez te społeczności w 

celu pielęgnowania różnorodności kulturowej i ich tradycji jako dorobku polskiej 

kultury.  

 Rosnące znaczenie powiązania kultury z rozwojem gospodarczym i dochodami 

regionów jest podstawą dla podjęcia działań w kształtowaniu zintegrowanych 

produktów turystycznych, wykorzystujących (i działających na ich rzecz) elementy 

dziedzictwa kulturowego, aktywność instytucji kultury oraz skoncentrowane wokół 

tych instytucji przemysły kultury.  

Strategicznymi obszarami w okresie programowania są:  

 promocja czytelnictwa i wsparcie sektora książek i wydawnictw,  

 ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym szczególnie ochrona i rewaloryzacja 

zabytków,  

 rozwój szkolnictwa artystycznego, w tym rozbudowa i modernizacja infrastruktury                       

oraz unowocześnianie programów edukacji artystycznej i dostosowanie ich do rynku 

pracy,  

 wzmocnienie efektywności działania i roli instytucji artystycznych w kreowaniu sfery 

kultury, w tym i promocji polskiej twórczości artystycznej,  

 stworzenie systemu wspierania współczesnej twórczości artystycznej, stworzenie 

instytucji zajmujących się jej dokumentowaniem, gromadzeniem i udostępnianiem.  

 Zwiększenie samodzielności instytucji kultury, także w znaczeniu ekonomicznym                       

oraz wyposażenie ich w odpowiednie narzędzia finansowe, wpłynie pozytywnie na ich 

efektywność i konkurencyjność na rynku usług kulturalnych oraz na samodzielność 

programową.  

 Rolą Ministra Kultury oraz jednostek samorządu terytorialnego jest motywowanie 

społeczności do partycypacji w funkcjonowaniu sfery kultury, w tym do dobrowolnego 

udziału w finansowaniu instytucji i wydarzeń kulturalnych oraz twórców za pomocą 

stworzonych narzędzi podatkowych. W tym celu Minister Kultury i samorządy 

powinny rozszerzyć obowiązki odpowiednich komórek swoich urzędów w zakresie 

promocji społecznej odpowiedzialności obywateli za kulturę (wspólne kampanie 

promocyjne, powstawanie społecznych paneli eksperckich i ciał doradczych 
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związanych z możliwością pozyskania dodatkowych funduszy na kulturę w 

regionach).  

 W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w równym stopniu zadaniem 

Ministra Kultury, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji kultury staje się 

pozyskanie środków na kulturę z funduszy strukturalnych oraz innych środków Unii 

Europejskiej. W tym celu Minister Kultury i jednostki samorządu i instytucji kultury 

powinny zapewnić odpowiednie środki na wkład własny do projektów realizowanych 

w sferze kultury.  

Założenia do Narodowej Strategii Rozwoju Kultury zostały poddane publicznej 

dyskusji z udziałem przedstawicieli środowisk twórczych, jednostek samorządu 

terytorialnego i partnerów społecznych. Strategia została uzupełniona o wnioski z tej dyskusji 

i została przedstawiona  do zatwierdzenia przez Radę Ministrów jako program działań na lata 

2004–2013. Strategia zawiera działania instytucjonalne, organizacyjne, prawne, finansowe i 

kontrolne, wraz ze wskazaniem jednostek odpowiedzialnych za realizację tych zadań oraz 

potrzeb finansowych Ministra Kultury do realizacji strategii i źródła ewentualnego 

pochodzenia pozostałych środków.  

Działania podejmowane w ramach Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-

2020 prowadzić powinny do następujących efektów: 

 Zmniejszenie dysproporcji w dostępie do kultury w regionach.  

 Zwiększenie udziału kultury w PKB  

 Zwiększenie liczby MSP oraz liczby zatrudnionych w przemysłach kultury 

 Radykalna poprawa podstawowej infrastruktury kultury i stanu zabytków  

 Stworzenie markowych produktów turystyki kulturowej  

 Wykształcenie więzi pomiędzy kulturą, edukacją i nauką w kształtowaniu kapitału 

społecznego. 

Cele Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020 obejmują:  

Cel strategiczny – nadrzędny: zrównoważenie rozwoju kultury w regionach. 

Cele cząsteczkowe – uzupełniające: wśród dwunastu celów wymieniono w punkcie 

czwartym: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków. 

Cele cząstkowe realizowane będą w ramach pięciu obszarów priorytetowych, jednym z nich 

jest dziedzictwo kulturowe.  

Cele operacyjne Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020 określa 11 

programów operacyjnych Ministra Kultury. Programy operacyjne stanowią uszczegółowienie 

i rozszerzenie Narodowych Programów Kultury. Wśród nich na pozycji dziewiątej 

wymieniono: Ochronę i Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego. Program realizowany jest w 



 

Program opieki nad zabytkami Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2020 - 2023 

 

 

 

Mińsk Mazowiecki 2019 

 
18 

ramach dwóch komplementarnych priorytetów: rewaloryzacja zabytków nieruchomych i 

ruchomych oraz rozwój i konserwacja kolekcji muzealnych. Podstawowym celem priorytetu 

pierwszego jest poprawa stanu zachowania zabytków, zwiększenie narodowego zasobu 

dziedzictwa kulturowego, kompleksowa rewaloryzacja zabytków, zwiększenie roli zabytków 

w rozwoju turystyki, poprawa warunków instytucjonalnych, prawnych i organizacyjnych w 

zakresie ochrony zabytków i ich dokumentacji, wreszcie zabezpieczenie zabytków, 

muzealiów i archiwaliów przed skutkami klęsk żywiołowych, kradzieżami i nielegalnym 

wywozem za granicę. Priorytet drugi programu koncentruje się natomiast na zadaniach 

związanych 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. Program jest 

zgodny z Narodowym Programem Kultury: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego 

oraz Rozwój instytucji artystycznych i stanowi ich uszczegółowienie w zakresie 

dofinansowania zadań ze środków Ministra Kultury.  

 Program opieki nad zabytkami Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2020 – 2023, jest 

zgodny z określonym na lata 2004 – 2020 programem, operacyjnym Ministra Kultury: 

Ochrona i Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego, który realizowany jest w ramach  priorytetu: 

Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych. Podstawowym celem priorytetu jest 

poprawa stanu zachowania zabytków, zwiększenie narodowego zasobu dziedzictwa 

kulturowego, kompleksowa rewaloryzacja zabytków, zwiększenie roli zabytków w rozwoju 

turystyki. 

 

 4.1.2. Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami  

           na lata 2018 – 2021   

 Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Krajowego programu 

ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2018–2021, ma na celu realizację przepisu 

zawartego w art. 84 w związku z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm. ). Powyższe przepisy 

ustawowe nakładają na ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego obowiązek przygotowania, przy pomocy Generalnego Konserwatora Zabytków, 

projektu krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na okres 4 lat. 

Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami jest uchwalany przez Radę 

Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
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narodowego. Obowiązywanie dotychczasowego programu zakończyło się w dniu 31 grudnia 

2017 r.  

 Zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami w Krajowym programie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami określa się 

cele i kierunki działań oraz zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 

warunki i sposób finansowania planowanych działań, a także harmonogram ich realizacji. 

 Głównym celem projektu Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami 2018-2021 jest stworzenie warunków dla zapewnienia efektywnej ochrony i opieki 

nad zabytkami, który 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. 

 Program opieki nad zabytkami Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2020 – 2023, jest 

zgodny z Krajowym programem ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2018–

2021, z celem  szczegółowym: „Budowanie świadomości społecznej wartości dziedzictwa”, 

podzielonym na kierunki działania: 

1. Upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa i jego wartości; 

2. Tworzenie warunków dla sprawowania społecznej opieki nad zabytkami. 

ok. 4.1.3. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego do 2020.   

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego do 2020, została przyjęta przez Radę 

Ministrów dnia 26 marca 2013 r. Głównym celem Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 

jest wzmocnienie udziału kapitału społecznego w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju. 

Głównemu celowi przyporządkowano cztery cele szczegółowe. Czwarty z tych celów, to jest  



 

Program opieki nad zabytkami Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2020 - 2023 

 

 

 

Mińsk Mazowiecki 2019 

 
20 

„Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego”, priorytet 4.1. 

„Wzmocnienie roli kultury w budowaniu spójności społecznej”, dotyczy ochrony dziedzictwa 

kulturowego. Wśród kierunków działań wymienia się: 

 tworzenie warunków wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie 

lokalnym, regionalnym i krajowym, 

 ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz krajobrazu, 

 digitalizację, cyfrową rekonstrukcję i udostępnianie dóbr kultury. 

Program opieki nad zabytkami Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2020 – 2023, jest 

zbieżny z zapisami Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego do 2020. Znajduje to 

odzwierciedlenie przede wszystkim w sformułowanym działaniu: ochrona dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego oraz krajobrazu.  

4.1.4. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 r.    

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 r., została przyjęta 

Uchwałą Nr 125/2014 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2014 r.  

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 r., będzie wdrażana 

poprzez realizację celów szczegółowych. W szczególności ważne są zadania wskazane w 

celu 4 i celu 6 Koncepcji - w odniesieniu do Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki 

nad Zabytkami na lata 2013- 2016.  

Cel 4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie 

wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski. Kierunki 

działania:  

4.1. Integracja działań w zakresie funkcjonowania spójnej sieci ekologicznej kraju jako 

podstawa ochrony najcenniejszych zasobów przyrodniczych krajobrazowych.  

4.3. Wprowadzenie gospodarowania krajobrazem zgodnie z zapisami europejskiej konwencji 

krajobrazowej.  

Cel 6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. 

Zakres: Uwzględnienie zagadnienia ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w 

procesach rozwoju regionów. 

  Program opieki nad zabytkami Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2020 – 2023, jest 

zgodny z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 r. w zakresie: 

uwzględniania zagadnień ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w procesach 

rozwoju regionów - realizowanym w Celu 6. Przywrócenie i utrwalanie ładu przestrzennego. 
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4.2. Relacje Programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi na 

poziomie województwa i powiatu w zakresie opieki nad zabytkami. 

4.2.1 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030.    

 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku, Innowacyjne 

Mazowsze, została przyjęta Uchwałą nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 

28 października 2013 r. 

Strategia jest dokumentem, którego zapisy powinny mieć wpływ na kształt przyszłego 

rozwoju przez określenie długookresowych procesów rozwojowych w regionie. Przez 

strategię rozumie się wybór takiej drogi rozwoju i wynikających z niej działań, aby osiągnąć w 

maksymalnym stopniu realizację celu, uznanego w danej strategii za nadrzędny (główny). 

Strategia uwzględnia także hierarchizację poszczególnych działań i problemów według 

stopnia ich ważności, co ma znaczenie w przypadku ich kolizji. Określa też priorytety, co 

warunkuje skuteczność wykorzystania posiadanych środków i zasobów. Wskazanie 

najważniejszych problemów daje podstawę do wykorzystania ustaleń strategii jako narzędzia 

koordynacji działań samorządu województwa i ich integracji wokół realizacji najważniejszych 

dla regionu celów.  

Istotą strategii jest wskazanie celów rozwojowych, których realizacja zapewni 

utrzymanie trwałego rozwoju. Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku 

dotyczy wszystkich uczestników życia społeczno-gospodarczego regionu. Wskazuje 

działania, które należy realizować, aby osiągnąć przyjęte cele rozwojowe. Cele rozwojowe 

podporządkowane są wizji województwa: Mazowsze to region spójny terytorialnie, 

innowacyjny z wysokim wzrostem gospodarczym i bardzo dobrymi warunkami życia jego 

mieszkańców. 

Z uwagi na duże zróżnicowanie przestrzenne rozwoju województwa mazowieckiego, 

konieczne jest prowadzenie polityki zmniejszającej te dysproporcje. Nadrzędnym (głównym) 

celem Strategii jest: Zmniejszenie dysproporcji rozwoju w województwie mazowieckim, 

wzrost znaczenia Obszaru Metropolitalnego Warszawy w Europie. Osiągnięcie tego celu 

będzie możliwe poprzez przyspieszenie wzrostu gospodarczego, generowanego przez 

rozwój produkcji i przemysłu ukierunkowanego na eksport, szczególnie w branży 

średniozaawansowanych i zaawansowanych technologii. 

Cel główny wynikający z wizji województwa jest możliwy do osiągnięcia poprzez 

realizację działań priorytetowego celu strategicznego, wzmacnianego działaniami 

podporządkowanymi celom strategicznym oraz ramowym celom strategicznym. 
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Wyodrębniono sześć obszarów tematycznych: gospodarka, ze szczególnym 

uwzględnieniem przemysłu i produkcji (priorytetowy cel strategiczny), przestrzeń i transport, 

społeczeństwo, środowisko i energetyka oraz kultura i dziedzictwo. 

W dalszej części dokumentu omówiono diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej i 

potencjał województwa mazowieckiego, wyodrębniając kulturę i dziedzictwo. Zawarto 

informacje o różnych grupach zabytków a następnie dokonano analizy SWOT, w której 

wśród mocnych stron wymieniono: 

• bogate zasoby dziedzictwa kulturowego, m.in. zamki, pałace, dwory, zabytki    

militarne i miejsca pamięci narodowej 

• bogate i różnorodne tradycje kulturowe 

• liczne podmioty prowadzące działalność kulturalną, w tym instytucje krajowe 

• duży ruch turystyczny w skali kraju, w tym zwłaszcza w Warszawie 

• liczne imprezy kulturalne 

• wysoka w stosunku do krajowej aktywność społeczna w zakresie 

opieki i ochrony wartości kulturowych. 

Wśród słabych stron wymieniono m. in.: 

• niskie poczucie tożsamości regionalnej 

• zły stan techniczny obiektów zabytkowych 

• niewystarczający poziom informacji i promocji turystycznej regionu 

• niski poziom cyfryzacji zabytków i utrudniony dostęp do materiałów i baz danych z 

tego zakresu 

• niewystarczająca i nierównomiernie rozmieszczona baza turystyczna. 

Wśród szans wymieniono, m.in.: 

• wzrost znaczenia turystyki w gospodarce krajowej i tworzeniu PKB 

• rozszerzenie edukacji społecznej związanej z ochroną i opieką nad zabytkami 

• wprowadzanie i upowszechnianie nowych technologii informacyjnych 

w dziedzinie kultury i turystyki 

• zwiększenie zainteresowania turystyką w regionie w wyniku organizacji wydarzeń 

kulturalnych i sportowych o charakterze międzynarodowym. 

Wśród zagrożeń wymieniono, m. in.: 

• niewystarczający poziom finansowania kultury 

• brak skutecznych ram prawnych w zakresie rewitalizacji oraz ochrony i opieki nad 

zabytkami 

• brak współpracy władz na różnych poziomach administracji w zakresie ochrony i 

promocji dziedzictwa kulturowego 
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• słaba promocja kultury w kraju i zagranicą. 

W dalszej części Strategii stwierdzono, że osiągnięcie celu ramowego, jakim jest: 

Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska 

przyrodniczego dla rozwoju gospodarczego regionu i poprawy jakości życia, będzie 

wymagać realizacji działań w kierunku: 

• Wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego oraz potencjału dziedzictwa 

kulturowego do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu; 

• Kreowania miast jako centrów aktywności kulturalnej; 

• Wspierania rozwoju przemysłu kreatywnego; 

• Wykorzystania dziedzictwa kulturowego w działalności gospodarczej; 

• Upowszechnianie kultury i twórczości. 

W uszczegółowionych kierunkach działań, w ramach upowszechniania kultury i 

twórczości, podkreślono, że wskazana jest cyfryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego w 

celu ich standaryzacji i zwiększenia dostępności. 

Skuteczność wdrażania i realizacji celów określonych w Strategii rozwoju 

województwa mazowieckiego do 2030 roku będzie podlegała monitorowaniu i ewaluacji. 

Monitorowanie i ewaluacja wskaźników realizacji Strategii ma na celu weryfikację 

skuteczności działalności Samorządu Województwa Mazowieckiego. Za monitorowanie 

odpowiedzialne będzie Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Co 

najmniej raz w roku wydawany będzie raport z realizacji Strategii, zawierający ocenę 

działalności Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie realizacji Strategii. 

Program opieki nad zabytkami Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2020 – 2023, jest 

zbieżny z jednym z sześciu obszarów tematycznych, jakim jest: Kultura i dziedzictwo oraz 

celem ramowym: Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego oraz walorów 

środowiska przyrodniczego dla rozwoju gospodarczego regionu i poprawy jakości życia, 

który będzie wymagać realizacji działań w kierunku: 

• Wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego oraz potencjału dziedzictwa  

   kulturowego do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu; 

• Wykorzystania dziedzictwa kulturowego w działalności gospodarczej; 

• Upowszechnianie kultury i twórczości. 

4.2.2. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego 2018.  

 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego został przyjęty 

Uchwałą nr 22/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. 

 W pierwszej części dokumentu zostały omówione uwarunkowania odnośnie 

występowania dóbr kultury. Stwierdzono, że na obszarze województwa mazowieckiego 
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zlokalizowane są obiekty i obszary o szczególnym znaczeniu dla kultury polskiej jak i 

światowej. Zasoby dziedzictwa kulturowego województwa mazowieckiego obejmują zabytki 

objęte formami ochrony prawnej oraz elementy dziedzictwa ujęte w gminnych ewidencjach 

zabytków. Formami ochrony objęte są:   

 zabytki wpisane do rejestru zabytków, w tym: 

 - nieruchome (7.358 zabytków), w tym: mieszkalne, sakralne, zieleń, obronne, 

transportowe/zespoły, zamki, zabytkowe cmentarze, układy przestrzenne, rezydencjonalne, 

parki, zabytki mające znaczenie symboliczne.  

- ruchome, obejmujące zabytki sztuki i rzemiosła artystycznego (20 727 obiektów),  

- archeologiczne (407 zabytków),  spośród nich najliczniejszą grupę stanowią zabytki o 

funkcji osadniczej (osady) oraz funkcji obronnej (grodziska),  

 zabytki uznane za pomnik historii, 

  zabytki ujęte w gminnych ewidencjach zabytków (ponad 28 tys. zabytków). 

  Ponadto do form ochrony zabytków, zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, należą: wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz 

ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na terenie województwa mazowieckiego 

występują obiekty i obszary uznane za dobra kultury współczesnej, których wskazanie ma na 

celu ich ochronę oraz zachowanie dla przyszłych pokoleń. 

 W zakresie zachowania ciągłości dziedzictwa kulturowego i ochrony krajobrazów 

kulturowych w Planie wskazuje się:  obszary i obiekty o istotnym znaczeniu dla województwa 

mazowieckiego z zakresu ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:  

 obszary i obiekty objęte ochroną prawną, 

 postulowane parki kulturowe:  Twierdzy Modlin; obszaru wokół Zamku w Liwie; 

obszaru Czersk – Góra Kalwaria;  obszaru Iłża – Sienno;  „Ziemia Chełmońskiego w 

Adamowiźnie” (gm. Grodzisk Mazowiecki);  „Góry Szwedzkie” (gm. Grodzisk 

Mazowiecki); „Układu ruralistycznego Izdebna Kościelnego”(gm. Grodzisk);  

Uzdrowiskowy Otwock;  Reduta 1939 (okolice Mławy);  Folkloru Kołbielskiego;  

Historyczne Centrum Warszawy107;  Nowa i Stara Praga w Warszawie; Żoliborz 

Historyczny w Warszawie;  obszarów miast ogrodów: Podkowy Leśnej, Konstancina-

Jeziorny, Ząbek.  

 pasma przyrodniczo-kulturowe:   pasma rzeczne: Wisły, Pilicy, Bugu, Narwi, Liwca, 

Omulwi, Wkry, Skrwy, Wilgi, Jeziorki; - pasma kolei Warszawsko-Wiedeńskiej i 
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WKD.  - obszary kolonizacji olenderskiej (w tym Urzecze) i osadnictwa 

puszczańskiego;  

 regiony etnograficzne oraz krainy historyczne:   Ziemia Dobrzyńska i Kujawy, 

związane z osadnictwem nadwiślańskim od Włocławka do Płocka;  obszary tradycji 

przemysłowych Staropolskiego Okręgu Przemysłowego i Centralnego Okręgu 

Przemysłowego. 

  ośrodki tożsamości kulturowej regionu: Brochów, Brok, Chlewiska, Ciechanów, 

Czarnolas, Czersk, Czerwińsk nad Wisłą, Góra Kalwaria, Iłża, Kadzidło, Korczew, 

Kozienice, Liw, Łyse, Maciejowice, Modlin, Myszyniec, Niepokalanów, Opinogóra, 

Orońsko, Ostrołęka, Otwock, Płock, Przysucha, Pułtusk, Radom, Sanniki, Siedlce, 

Sierpc, Solec nad Wisłą, Sucha, Sycyna, Szydłowiec, Ślężany, Warszawa, 

Wyszków, Węgrów, Wyszogród, Zwoleń, Żelazowa Wola, Żyrardów;  

 dobra kultury współczesnej. 

 Plan określa następujące działania:  

-  realizację zadań wskazanych w wojewódzkim programie opieki nad zabytkami;   

-  zachowanie i kreowanie ładu przestrzennego, zachowanie walorów krajobrazu 

kulturowego oraz kształtowanie pasm przyrodniczo-kulturowych o znaczeniu regionalnym 

poprzez:  przeciwdziałanie negatywnym efektom urbanizacji i rurbanizacji; 

  wzmacnianie przestrzennych walorów obiektów oraz układów przestrzennych (w tym 

obiektów i obszarów poprzemysłowych) poprzez rewitalizację, restaurację oraz rekultywację;   

- ochronę, rewitalizację i rewaloryzację obiektów i obszarów historycznych (zwłaszcza 

architektury drewnianej i poprzemysłowej, dworskiej, obronnej, dorobku nauki i techniki) w 

tym zabytków mających znaczenie symboliczne; 

  odbudowę i rekonstrukcję dóbr należących do światowego i krajowego dziedzictwa po 

zniszczeniu w wyniku konfliktów zbrojnych lub katastrof spowodowanych zagrożeniami 

naturalnymi;  

- wykorzystanie sieci miast historycznych oraz atrakcji krajobrazowo-architektonicznych, 

m.in. dla wyznaczania szlaków turystyki kulturowej;   

 - tworzenie szlaków kulturowych (w tym szlaku kulturowego Cudu nad Wisłą roku 1920, 

Józefa Wilkonia i szlaku bohaterów Powstania Warszawskiego);   

 - budowę i rozbudowę muzeów (w tym Stacji Muzeum, Muzeum Centralnego Okręgu 

Przemysłowego na terenie dawnej Fabryki Broni, Muzeum w Ossowie  1920 roku);   

- ochronę dziedzictwa kultury ludowej o dużym znaczeniu dla kształtowania tożsamości 

regionalnej i lokalnej – krajobrazu kulturowego i tradycji ludowych na obszarach kolonizacji 

olenderskiej (w tym Urzecza) oraz osadnictwa puszczańskiego. 
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 Problematyka związana z ochroną dziedzictw kulturowego zawarta w Programie 

opieki nad zabytkami Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2020 – 2023, jest zbieżna z wieloma 

ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, m. in. 

z przedstawionymi niżej:  

 zachowanie i kreowanie ładu przestrzennego, zachowanie walorów krajobrazu 

kulturowego oraz kształtowanie pasm przyrodniczo-kulturowych o znaczeniu 

regionalnym poprzez: przeciwdziałanie negatywnym efektom urbanizacji i 

rurbanizacji; 

 ochronę, rewitalizację i rewaloryzację obiektów i obszarów historycznych (zwłaszcza 

architektury drewnianej i poprzemysłowej, dworskiej, obronnej, dorobku nauki i 

techniki) w tym zabytków mających znaczenie symboliczne; 

 ochronę dziedzictwa kultury ludowej o dużym znaczeniu dla kształtowania tożsamości 

regionalnej i lokalnej – krajobrazu kulturowego i tradycji ludowych. 

  

4.2.3. Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021.    

 Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021 został przyjęty 

Uchwałą NR 174/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego dnia 13 listopada 2018 r.  

 Po dokonaniu analizy SWOT sformułowano wniosek generalny, który brzmi: W ciągu 

najbliższych 4 lat należy wykorzystać obecną dobrą koniunkturę dla dziedzictwa, związaną z 

pojawieniem się nowych instrumentów prawnych (ustawy „krajobrazowej”, ustawy o 

rewitalizacji), nowych rozwiązań instytucjonalno-finansowych oraz z rozwojem technologii 

cyfrowej, dla zdecydowanego wzmocnienia opieki nad zabytkami w województwie 

mazowieckim. Należy skoncentrować się na obszarach priorytetowych a nie rozpraszać 

ograniczonych środków. Należy docenić rolę powszechnej edukacji i aktywności 

obywatelskiej. Priorytetem powinny być najmniej trwałe elementy dziedzictwa, których 

ocalenie jest zadaniem najpilniejszym, gdyż są one narażone na szczególne rodzaje 

zagrożeń (architektura drewniana, krajobraz kulturowy) lub są szczególnie ulotne i nietrwałe 

(dziedzictwo niematerialne). Jednym z kluczowych zadań musi być tworzenie cyfrowych 

dokumentacji obiektów zabytkowych. 

 Poszczególne części diagnozy były podsumowane konkluzjami dotyczącymi danych 

fragmentów. Wiele z tych konkluzji nie znalazło się następnie w analizie SWOT, ponieważ 

analiza siłą rzeczy odnosi się do sytuacji opieki nad zabytkami ujętej całościowo, tymczasem 

konkluzje szczegółowe z diagnozy podsumowują często zjawiska wycinkowe, lecz istotne. 

Toteż zespół ekspercki zdecydował się uzupełnić analizę SWOT wyborem istotnych konkluzji 

strategicznych. Oto konkluzje z diagnozy:  
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 Odrębność tradycji i dziedzictwa trzech części województwa widać do dziś w wielu 

analizach. Należy się spodziewać, że tym bardziej odrębność ta może być widoczna w 

kontekście ochrony dziedzictwa. 

 Wydatki gmin województwa mazowieckiego na ochronę zabytków i opiekę nad nimi są 

zastanawiająco niskie i wynoszą tylko minimalnie ponad 6 zł rocznie na mieszkańca. 

Przy takim poziomie inwestowania w stan dziedzictwa nie można się spodziewać choćby 

niepogarszania się stanu zabytków, nie mówiąc już o poprawie ich stanu.  

 Należy uznać za nierealistyczne oczekiwanie gmin na wsparcie rządowe dla poprawy 

stanu zabytków. Właściciele powinni wiedzieć, że to na nich spocznie główny ciężar 

utrzymania zabytku. 

 Obecny pojedynczy wpis na Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego dalece nie 

odzwierciedla bogactwa dziedzictwa niematerialnego województwa mazowieckiego. 

 Konieczne jest sformułowanie jednolitej metodologii do określenia stanu zabytków.  

 Właściciele prywatni zabytków są najliczniejszą grupą, jednak dziedzictwo znajdujące się 

w ich rękach wymaga największych działań zaradczych.  

 Zainteresowanie powiatów dla tworzenia POnZ jest bardzo małe.  

 Mazowieckie to województwo silnie rozwarstwione, a jego JST pod względem dochodów 

mają krańcowo zróżnicowany potencjał rozwojowy. 

 Tylko co piąta gmina mazowiecka wydała w 2016 r. jakiekolwiek środki na zabytki! 

 W nowym Programie powinna być wprowadzona struktura zadaniowa, co powinno 

sprzyjać zarówno realizacji Programu, jak i jego monitoringowi i ocenie jego wykonania. 

 Nowe zagrożenia dla dziedzictwa wymagają nowych odpowiedzi. Planowane działania 

powinny uwzględniać nie tylko wyzwania największe ilościowo, ale też nie ignorować 

sygnałów o nowych ryzykach, nawet jeśli dotyczą węższej skali.  

 W ramach części planistycznej konieczne jest określenie dokładnych narzędzi jakimi 

może posłużyć się samorząd województwa w realizacji zamierzeń programu. 

 Potrzebne jest też stworzenie zunifikowanych standardów określania stanu technicznego 

zabytków.  

 Potrzebne jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy na temat ginących zawodów, w tym 

także zawodów typowych dla miejskiego krajobrazu kulturowego. 

 Założeniem strategicznym programu jest określenie misji. Przyjęta misja brzmi: 

Podnieść skuteczność opieki nad zabytkami i dziedzictwem niematerialnym w województwie 

mazowieckim. 
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 Misja to generalna wartość, do której dążenie jest niezmiennym celem samorządu 

województwa w perspektywie długoletniej. Misja opieki nad zabytkami w województwie 

mazowieckim musi stanowić inspirującą odpowiedź na zdefiniowany generalny problem 

ochrony dziedzictwa w województwie. 

W ramach programu określono cztery obszary strategiczne: 

 Obszar strategiczny A: Edukacja kształtująca świadomość i postawy   

W ramach tego obszaru strategicznego usytuowano cele związane z kształtowaniem świadomości 

i postaw pożądanych z punktu widzenia opieki nad zabytkami i troski o dziedzictwo. 

Zidentyfikowano dwa takie cele: 

- Cel A.1. Wprowadzić w edukacji powszechnej elementy edukacji o dziedzictwie;  

Przedsięwzięcie A. 1. 1. Tożsamość lokalna - wartość unikalna   

Przedsięwzięcie A.1.2. „Odkrywamy nasze dziedzictwo” – coroczny konkurs fotograficzny 

- Cel A.2. Wesprzeć edukacyjnie samorządy lokalne i właścicieli zabytków. 

Przedsięwzięcie A.2.1. Mazowieckie Centrum Wiedzy o Zabytkach 

Przedsięwzięcie A.2.2. Konkurs „Renowacja Roku” 

Przedsięwzięcie A.2.3. Dziedzictwo niematerialne – na listę UNESCO 

 Obszar strategiczny B. Optymalizacja systemu dostępu do środków 

W ramach tego obszaru strategicznego usytuowano cele związane ze zwiększeniem 

efektywności finansowania opieki nad zabytkami. Zidentyfikowano dwa takie cele: 

1) Cel B.1. Zoptymalizować system dotacji wojewódzkich 

Przedsięwzięcie B.1.1. Dotacje do prac konserwatorskich, restauratorskich i robót 

budowlanych przy obiektach zabytkowych 

 2) Cel  B.2. Wzorcowo dbać o zabytki własne województwa 

Przedsięwzięcie B.2.1. Finansowania prac przy obiektach zabytkowych, których właścicielem 

jest Samorząd Województwa Mazowieckiego  

 Obszar strategiczny C. Skuteczne narzędzia działania 

W ramach tego obszaru strategicznego usytuowano cele skierowane na wzmocnienie 

skutecznej ochrony najbardziej wrażliwego dziedzictwa przed zniszczeniem i współpracy 

międzysektorowej dla ratowania zabytków. Zidentyfikowano trzy takie cele: 

1)  Cel C.1. Ograniczać ryzyko utraty najmniej trwałych elementów dziedzictwa 

Przedsięwzięcie C.1.1. Inwentaryzacja stylów architektury drewnianej województwa  

Przedsięwzięcie C.1.2. Spójny krajobraz kulturowy – katalog projektów 

Przedsięwzięcie C.1.3. Nasza żywa tradycja  

2) Cel C.2. Poprawić poziom współpracy na rzecz dziedzictwa 

Przedsięwzięcie C.2.1. Stała współpraca Samorząd Województwa – MWKZ – oddział NID 
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2) Cel C.3. Wzmocnić potencjał promocyjny zabytków. 

Przedsięwzięcie C.3.1. Tworzyć system wymiany wiedzy w zakresie opieki nad zabytkami 

Przedsięwzięcie C.3.2. Promocja zabytków poprzez tworzenie i rozwój istniejących szlaków 

kulturowych 

 Obszar strategiczny D. Wzmocnić zasoby wiedzy fachowej 

W ramach tego obszaru strategicznego usytuowano cele związane z dużym deficytem 

wiedzy badawczej. Zidentyfikowano dwa takie cele: 

1) Cel D.1. Tworzyć system wiedzy o zabytkach i dziedzictwie niematerialnym 

Przedsięwzięcie D.1.1. Program badań we współpracy z MWKZ i oddziałem NID 

2) Cel D.2. Radykalnie poprawić wykorzystanie technik cyfrowych 

Przedsięwzięcie D.2.1. Wzorcowa dokumentacja cyfrowa wybranych zabytków województwa  

Przedsięwzięcie D.2.2: Konkurs „Zdigitalizuj zabytek” 

Program opieki nad zabytkami Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2020 – 2023, jest 

zbieżny z Wojewódzkim Programem Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021, m. in., z 

celami obszarów strategicznych: A i C. 

A - Edukacja kształtująca świadomość i postawy oraz obszaru strategicznego. W ramach 

tego obszaru strategicznego usytuowano cele związane z kształtowaniem świadomości i postaw 

pożądanych z punktu widzenia opieki nad zabytkami i troski o dziedzictwo. 

 C: Skuteczne narzędzia działania. W ramach tego obszaru strategicznego usytuowano 

cele skierowane na wzmocnienie skutecznej ochrony najbardziej wrażliwego dziedzictwa 

przed zniszczeniem i współpracy międzysektorowej dla ratowania zabytków. 

 

4.2.4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego  

           na lata 2014 – 2020.                                      

Niniejszy dokument został opracowany na podstawie pakietu legislacyjnego dla 

polityki spójności na lata 2014-2020, przedstawionego przez Komisję Europejską w 2011 r. 

oraz dokumentów europejskich i krajowych o charakterze strategicznym (Strategia Europa 

2020, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030, Strategia Rozwoju Kraju Polska 

2020 wraz z 9 strategiami horyzontalnymi).  Podstawą do wyznaczenia obszarów wsparcia 

dla dwufunduszowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014 - 2020 jest przede wszystkim Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego 

do 2030 r. Innowacyjne Mazowsze, a także ustalenia przyjęte w projekcie aktualizacji Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. RPO WM 2014-2020, 

którego głównym celem jest inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność 

społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, stanowi 
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narzędzie realizacji polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd Województwa 

Mazowieckiego. Dokument uwzględnia cele tematyczne zdefiniowane przez Komisję 

Europejską oraz odpowiada na zidentyfikowane wyzwania regionu w zakresie stymulowania 

rozwoju społecznego i gospodarczego, w powiązaniu z celami nakreślonymi przez Strategię 

Europa 2020. 

 Omawiając sferę kultury, w dokumencie stwierdza się, że na Mazowszu znajdują się 

obszary uznane za pomniki historii oraz wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa 

UNESCO. W regionie ulokowane są 24 miasta historyczne oraz wiele interesujących 

zamków (14), pałaców (155) i dworów (345). Ogółem w rejestrze zabytków nieruchomych 

znajduje się 6757 obiektów (trzecie miejsce w Polsce), jednakże jego szczegółowa 

weryfikacja wykazała, że 124 z nich już nie istnieje, 118 jest zagrożonych, a 29 utraciło swoją 

wartość. W skali kraju województwo przoduje co do liczby instytucji kultury: 116 muzeów, 37 

teatrów i instytucji muzycznych, 57 galerii i salonów sztuki, 256 ośrodków kultury, 986 

bibliotek, 59 kin stałych. Jednocześnie z uwagi na fakt, iż jest to region o największej liczbie 

ludności, imponujący współczynnik instytucji kultury w przeliczeniu na 1 mieszkańca, 

charakteryzuje się niską dostępnością do różnych form kultury i sytuuje Mazowsze daleko za 

innymi województwami. Dostęp do instytucji kultury i prezentowanej przez nie oferty 

rozłożony jest w województwie nierównomiernie. Sektor kultury oraz sektor turystyki nie są 

dominującymi rynkami zatrudnienia w skali województwa (3,4 % pracujących ogółem - piąta 

pozycja w kraju). W 2010 roku w regionie zarejestrowanych było około 10 tysięcy 

przedsiębiorstw z obszaru kultury, rozrywki i rekreacji, czyli blisko 13% liczby przedsiębiorstw 

w kraju oraz 11% przedsiębiorstw związanych z turystyką (usługi noclegowe i 

gastronomiczne) i ok. 20% wszystkich biur podróży w Polsce. Niemniej, licznie występujące 

dobra kulturowe, stanowią istotny potencjał dla dalszego gospodarczego rozwoju regionu. 

 W dokumencie sformułowano cel tematyczny:  

 zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz promowanie efektywnego 

gospodarowania zasobami.  

W celu tym wyodrębniono priorytet inwestycyjny: 

 zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego. 

 Program opieki nad zabytkami Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2020 – 2023, jest 

zgodny z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014 

– 2020, w zakresie priorytetu inwestycyjnego: Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój 

dziedzictwa kulturowego i naturalnego.  
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4.2.5. Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030 

 Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030 obejmuje 

Warszawę oraz 71 gmin współtworzących Obszar Metropolitalny Warszawy (OMW). Po raz 

pierwszy tak wiele okołowarszawskich jednostek samorządu terytorialnego postanowiło 

określić wspólną wizję rozwoju. OMW ze względu na powiązania funkcjonalne należy 

docelowo traktować jak jeden zintegrowany organizm społeczno-gospodarczy. 

 Strategia powstała w oparciu o diagnozę OMW oraz na podstawie wyników 

warsztatów strategicznych, w których udział wzięli mieszkańcy, przedstawiciele jednostek 

samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, środowiska nauki i biznesu. Podczas 

warsztatów uczestnicy wspólnie wypracowywali misję i wizję rozwoju OMW, jak również 

wskazali priorytetowe kierunki działań. Strategia uwzględnia także wyniki głosowania 

internetowego mieszkańców OMW oraz uwagi zgłoszone do projektu dokumentu w ramach 

konsultacji społecznych. 

 Misja obszaru metropolitalnego ma określać kluczowe zadanie, najważniejszy cel 

funkcjonowania OMW. Misja odpowiada na pytanie, w jakim celu OMW został powołany i 

komu powinien służyć.  

 Misją OMW jest wykorzystanie efektów synergii działań Jednostek Samorządu 

Terytorialnego podejmowanych w celu podnoszenia jakości życia mieszkańców oraz 

atrakcyjności obszaru. Misja ta jest osiągana poprzez kreowanie nowoczesnych rozwiązań 

funkcjonalnych i bogatej oferty kulturalno-rekreacyjnej, stworzenie sprzyjających i 

unikatowych warunków do efektywnej współpracy pomiędzy biznesem a nauką oraz 

prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno przez inwestorów krajowych, jak i 

zagranicznych. 

 Wizja obszaru metropolitalnego powinna określać docelowy obraz funkcjonowania 

obszaru, który będzie pozwalał na osiągnięcie misji. Wizja odpowiada na pytanie, jak 

powinien wyglądać obszar metropolitalny, aby można było efektywnie realizować 

wyznaczoną misję  

 Wizja rozwoju OMW została sformułowana w następujący sposób: 

  Obszar Metropolitalny Warszawy to inspirujące, wibrujące energią europejskie 

centrum rozwoju, gdzie harmonijnie łączą się wysoka jakość życia i doskonałe warunki 

biznesowe, tworzone w oparciu o kreatywność mieszkańców, potencjał współpracy i nowe 

technologie.  

 Urzeczywistnieniu wizji będzie służyć określony w Dokumencie zbiór kierunków 

rozwojowych, uzgodniony przez mieszkańców, środowisko naukowe i biznesowe, 

organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego, do którego należą m. in.: 



 

Program opieki nad zabytkami Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2020 - 2023 

 

 

 

Mińsk Mazowiecki 2019 

 
32 

– wzmacnianie rangi OMW w skali europejskiej oraz pogłębianiu współpracy pomiędzy 

członkami OMW; – zapewnienie mieszkańcom OMW pełnej mobilności zewnętrznej i 

wewnętrznej poprzez integrację sieci transportu zbiorowego; – utworzenie nowoczesnej 

przestrzeni metropolitalnej poprzez kompleksowe działania planistyczne, uwzględniające 

estetykę, użyteczność przestrzeni i głos mieszkańców w zagospodarowaniu przestrzennym; 

– zapewnienie mieszkańcom szerokiego dostępu do zasobów kultury i przyrody; – 

wzmocnienie OMW jako bieguna wzrostu gospodarczego; – podnoszenie jakości kapitału 

społecznego i ludzkiego OMW jako podstawowego warunku do realizacji pozostałych celów.  

 Cele strategiczne, będące pochodną wniosków z przeprowadzonej diagnozy, misji 

oraz wizji regionu wskazują kluczowe priorytety i kierunki działań, których podjęcie jest 

niezbędne w celu osiągnięcia wizji OMW. 

 Do celów strategiczne OMW zaliczono: 

1. Warszawa wraz ze swoim obszarem metropolitalnym jako znacząca metropolia  

      europejska 

2. Inteligentna, zintegrowana sieć transportu publicznego dla OMW 

 3. Ład przestrzenny, oparty na kompleksowym planowaniu, zapewniającym 

komplementarność funkcji, estetykę, wykorzystanie istniejących potencjałów, oraz 

uwzględniającym zrównoważony rozwój 

4. Zintegrowana, atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego, wykorzystująca potencjał 

przyrodniczy, kulturalny i historyczny OMW 

5.  Atrakcyjne warunki do rozwijania przedsiębiorczości oraz lokowania inwestycji w ramach 

sieci gospodarek miejskich 

6. Wysoki poziom kapitału ludzkiego i społecznego, udział mieszkańców OMW w 

kształtowaniu zrównoważonej metropolii opartej na idei społeczeństwa obywatelskiego 

 Cele operacyjne mają określać kierunki działań niezbędne w celu realizacji 

poszczególnych celów strategicznych. Jednym z celów operacyjnych w ramach celu 

strategicznego: "Zintegrowana, atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego, wykorzystująca 

potencjał przyrodniczy, kulturalny i historyczny OMW", jest: Zintegrowanie oferty rekreacyjno-

kulturalnej oraz tworzenie partnerstwa i zacieśnianie współpracy pomiędzy podobnymi – w 

zakresie prowadzonej działalności – instytucjami. Natomiast jednym z projektów tego celu 

operacyjnego jest: Tworzenie tematycznych szlaków pieszo-rowerowych i wodnych 

obejmujących tereny kilku gmin.  

  W końcowej części dokumentu omówiono: harmonogram realizacji strategii OMW, 

źródła finansowania oraz założenia systemu monitoringu i ewaluacji Strategii OMW. 
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 Program opieki nad zabytkami Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2020 – 2023, jest 

zbieżny ze Strategią Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030, z treścią 

wytyczonego celu strategicznego i celu operacyjnego, w ramach którego zredagowano 

projekt: Tworzenie tematycznych szlaków pieszo-rowerowych i wodnych obejmujących 

tereny kilku gmin.  

4.2.6. Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Mińskiego na lata 2008 - 2020.  

 Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Mińskiego na lata 2008 - 2020, została 

przyjęta Uchwałą Nr XVI/133/08 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 3 września 2008 r.  

 Elementami wizji rozwoju powiatu mińskiego do roku 2020 są m.in. rozwój turystyki i 

rekreacji jako istotnego obszaru aktywności powiatu i poszczególnych gmin wchodzących w 

jego skład, a także rozwój oferty kulturalnej, w tym na obszarach wiejskich i turystyczne 

wykorzystanie dziedzictwa kulturowego. Posiadanie Strategii Rozwoju Lokalnego ma istotne 

znaczenie dla szans realizacji zrównoważonego rozwoju powiatu. Dokument ten jest 

wynikiem procesu planowania strategicznego w powiecie, podczas którego formułowane są 

długofalowe cele, ich struktura oraz współzależności, a także jednostki odpowiedzialne za 

ich wdrożenie. Wymaga zatem przygotowania analizy hierarchii potrzeb i planowanych 

działań zmierzających do ich realizacji. Dlatego też głównym zadaniem strategii rozwoju jest 

dostarczenie podstaw racjonalnego działania dla władz Powiatu na najbliższe lata.  

 Omawiana Strategia pozwala na wyartykułowanie interesów lokalnej społeczności, a 

konsekwentnie realizowana daje mieszkańcom oraz podmiotom gospodarczym poczucie 

stabilizacji i zmniejsza niepewność, co do przyszłości w kontekstach zmian lokalnych władz. 

Monitorowanie przez partnerów społecznych i czasowe aktualizacje służą dodatkowo 

zapewnieniu zrównoważonego rozwoju Powiatu. 

Strategia Rozwoju Lokalnego pozwala wykazać zasadność i celowość aplikowania o 

środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej. W praktyce niemożliwe jest bowiem 

pozyskanie środków finansowych z różnorodnych programów pomocowych Unii Europejskiej 

bez rzetelnego i jasnego zaprezentowania wizji rozwoju powiatu. Dodatkowo dokument ten 

pozwala na łatwiejsze zawiązywanie porozumień międzypowiatowych dla wspólnych 

przedsięwzięć inwestycyjnych. Jest zatem niezbędny dla racjonalnego i długofalowego 

planowania wydatków, zwłaszcza na rzecz projektów perspektywicznych.  

Nowy okres prognozowania i finansowania inwestycji w Unii Europejskiej skłonił do  

opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego Powiatu Mińskiego na lata 2008 - 2020. 

Opracowany dokument zawiera skwantyfikowaną przyszłość  powiatu w postaci misji, wizji 

rozwojowych, celów oraz działań, jakie będą podjęte dla ich osiągnięcia. Działania te 
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przyczynią się do rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu oraz podniesienia stopy 

życiowej i bytu jego mieszkańców. Zostały one sformułowane w oparciu o krajowe i 

wojewódzkie dokumenty strategiczne. 

 W wyodrębnionym rozdziale: Rozwój turystyczny Powiatu  stwierdzono, że region 

Miński posiada wybitne predyspozycje do rozwoju turystyki. Przez teren Powiatu przebiega 

wiele ścieżek i szlaków turystycznych i rekreacyjnych. Scharakteryzowane zostały 

najciekawsze miejsca i atrakcje turystyczne Powiatu w podziale na gminy w tym w gminie 

Mińsk Mazowiecki:  

- kościół rzymsko - katolicki p.w. św. Antoniego z Padwy w Ignacowie, wykonany w latach  

  1898 - 1902,  według projektu architekta Stanisława Adamczewskiego;  

- budynek graniczący z kościołem w Ignacowie, w którym mieści się Specjalny Ośrodek 

   Wychowawczy, założony w 1895 roku;  

- dwór w Mariance z XIX wieku, obecnie ośrodek wypoczynkowy;  

- dwór murowany w Starej Niedziałce z XIX wieku wraz z przylegającym do niego parkiem  

   krajobrazowym;  

- zespół dworski w Janowie z malowniczym parkiem z 1914 roku, w którym obecnie mieści  

   się Zespół Szkół Rolniczych (obecnie własność prywatna).  

 Na terenie powiatu mińskiego znajdują się bardzo atrakcyjne obszary przyrodnicze, 

duże kompleksy leśne, naturalne cieki wodne i rzeki w których woda jest czysta, zadomowiły 

się w nich raki oraz bobry, wzrasta wciąż populacja ryb. Lasy są ostoją licznych gatunków 

zwierząt i ptaków, nierzadko można spotkać łosie, bociany czarne, zimorodki, dudki, żurawie, 

znalazł też tutaj swoje miejsca lęgowe orzeł bielik. Wszystkie lasy oraz pozostałe tereny 

położone są w naturalnym i nieskażonym środowisku więc znakomicie nadają się do 

wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Warszawy i okolicznych miejscowości. Są też 

pomniki przyrody stanowiące pojedyncze drzewa, grupy drzew, aleje lub głazy narzutowe, z 

których najważniejszym i najcenniejszym jest rosnąca nad rzeką Srebrną najstarsza w 

Polsce sosna zwyczajna, której wiek jest oceniany jest na 350 lat. Powiat posiada 8 

rezerwatów przyrody, w tym  "Bagno Pogorzel", duży naturalny zbiornik retencyjny w gminie 

Mińsk Mazowiecki 

W dalszej części dokumentu została sformułowana misja powiatu w następujący 

sposób: Powiat Miński  to obszar  rozwinięty gospodarczo, dobrze wykorzystujący swoje 

atrakcyjne położenie, przyjazny dla osadnictwa i przedsiębiorczości, zabiegający o wysoki 

poziom kultury, oświaty i usług zdrowotnych, wyróżniający się wysokim poziomem, 

aktywności ekologicznej i obywatelskiej gwarantujący godziwe warunki życia mieszkańców. 



 

Program opieki nad zabytkami Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2020 - 2023 

 

 

 

Mińsk Mazowiecki 2019 

 
35 

Misje uszczegółowiono za pomocą celów strategicznych, operacyjnych i zadań 

realizacyjnych, jakie będą podjęte dla jej osiągnięcia. Sformułowano cztery cele strategiczne 

oraz jedenaście celów operacyjnych, w tym jeden podnoszący kwestie zabytków, 

sformułowany jako: Rozwój kultury, sportu i aktywności społecznej mieszkańców, w którym 

wśród zadań wymieniono: 

 działanie na rzecz remontów obiektów dziedzictwa kulturowego wpisanych do rejestru 

zabytków, 

 współpraca przy tworzeniu nowych instytucji kultury tj. muzeów, izb pamięci, centrów 

kultury. 

W podsumowaniu stwierdzono, że Strategia Rozwoju Lokalnego to dokument 

ponadkadencyjny pozwalający na programowanie rozwoju i stanowiący główne narzędzie 

polityki lokalnych władz. Nie ma on charakteru zamkniętego. Założenia w nim zapisane 

można uzupełniać i korygować w zależności od zmian realiów działania. Z postulatami 

odnośnie zmian zapisów Strategii występować mogą władze Powiatu, jego mieszkańcy, 

przedstawiciele lokalnych samorządów, kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu, 

organizacje pozarządowe, instytucje, podmioty gospodarcze. Wskazana jest systematyczna 

ocena realizacji przyjętych zamierzeń.  

Program opieki nad zabytkami Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2020 – 2023, jest 

zbieżny ze Strategią Rozwoju Lokalnego Powiatu Mińskiego na lata 2008 – 2020, z treścią 

wytyczonych celów operacyjnych i kierunków działań: Działanie na rzecz remontów obiektów 

dziedzictwa kulturowego wpisanych do rejestru zabytków oraz współpraca przy tworzeniu 

nowych instytucji kultury tj. muzeów, izb pamięci, centrów kultury. 

4.2.7. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Mińskiego 

        na lata 2017 – 2022 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Mińskiego na lata 2017 – 

2022, została przyjęta Uchwałą Nr XVIII/223/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 20 grudnia 

2016 r. Celem opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie 

Mińskim jest wykształcenie jak najszerszego wachlarza pomocy całej społeczności Powiatu 

Mińskiego. Uwzględnione zostały w niej potrzeby i problemy społeczne zdiagnozowane na 

terenie powiatu, jak i odpowiadające im działania profilaktyczne i zaradcze. Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych ukierunkowana jest na rozszerzenie i pogłębienie 

form pracy socjalnej, współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi 

zajmującymi się pomocą społeczną w powiecie oraz instytucjami działającymi w szerszym 
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obszarze polityki społecznej jak: oświata, służba zdrowia, sądownictwo, organizacje 

wspierające usługi społeczne i rozwój organizacji pozarządowych.  

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych nie jest jedynym dokumentem w 

obszarze polityki społecznej skierowanym do mieszkańców Powiatu. Wpisuje się ona w 

system dokumentów programowych na poziomie Unii Europejskiej, kraju, województwa, 

powiatu oraz gminy. Pozwala to podejmować działania, które nie będą nakładać się na 

działania realizowane na wyższym szczeblu administracji.  

W pierwszej części dokumentu omówiono powiązania z krajowymi i lokalnymi 

strategiami, a następnie społeczno - gospodarcze uwarunkowania strategii. W rozdziale 

odnoszącym się do kultury wymieniono m.in. zadania:  

- sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną polegającego na wspieraniu i 

promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz na 

ochronie dziedzictwa kultury, 

 - ustanawianie i przyznawanie nagród za osiągnięcie w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,  

- przyznawanie stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, 

upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury,  

-  zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony dóbr 

kultury,  

- ochrona dóbr kultury w zakresie przewidzianym ustawą 15 lutego 1962 r. o ochronie 

dóbr kultury oraz innymi przepisami,  

- podejmowanie działań ochronnych oraz uwzględnianie zadań ochrony zabytków w 

wydawanych przepisach.  

Wymieniono funkcjonujące na terenie powiatu domy kultury, biblioteki, a także 

muzea: 

 - Muzeum 7 Pułku Ułanów Lubelskich im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 05 - 300 

Mińsk Mazowiecki ul. Gen. K. Sosnkowskiego 4, oddział Muzeum Ziemi Mińskiej,  

 - Muzeum Konstantego Laszczki - wielkiego artysty rzeźbiarza mieszczące się w 

Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrem,  

- Muzeum Ziemi Mińskiej, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Okrzei 16,   

- Muzeum szkolne - Izba Pamiątek Siennickich Szkół w Zespole Szkół im. Hipolity i 

Kazimierza Gnoińskich w Siennicy. 

Stwierdzono, że oprócz działającego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz 

Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej wraz z wykwalifikowaną kadrą i 

jednostkami pomocniczymi, na terenie powiatu działa wiele organizacji pozarządowych, 
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których celem jest pomoc ludziom najbardziej jej potrzebującym. Powiat Mińsku, co roku 

uchwala program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Program ten określa formy, 

zasady i zakres współpracy organów Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz zadania 

priorytetowe przeznaczone do realizacji przez organizacje. Są to m.in. zadania w zakresie:  

- turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,  

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

Po przeprowadzonej analizie SWOT wskazującej obok słabych stron i zagrożeń 

kierunki działań umożliwiające dalszy rozwój powiatu i gmin. określono misję i cele strategii. 

 Misja: Powiat Miński wspiera i umacnia rodzinę oraz tworzy system rozwoju 

przeciwdziałającego wykluczeniu społecznemu mieszkańców. 

 Cel 1 Wsparcie rodziny oraz rozwój systemu opieki nad rodziną i dzieckiem. 

 Cel 2 Wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego.  

Cel 3 Ograniczenie zjawiska bezrobocia.  

Cel 4 Promowanie właściwych postaw społecznych, ważnych dla przeciwdziałania 

zjawisku alkoholizmu i przemocy w rodzinie.  

Cel 5 Wsparcie osób niepełnosprawnych, starszych oraz niezaradnych życiowo. 

 Cel 6 Wzmacnianie systemu sprzyjającego rozwojowi młodego pokolenia w rodzinie i 

środowiskach pozarodzinnych.  

W końcowej części Strategii omówiono harmonogram, źródła finansowania, terminy 

realizacji i monitoring realizowanych działań. 

Program opieki nad zabytkami Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2020 – 2023, jest 

zbieżny ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Mińskiego na lata 

2017 – 2022, z zadaniami priorytetowymi przeznaczonymi do realizacji przez organizacje. Są 

to m.in. zadania w zakresie:  

- turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,  

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

 

4.2.8.  Program Rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 2017 – 2020 

Programu Rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 2017 – 2020, został przyjęty Uchwałą 

Nr XXV/302/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 25 października 2017 r.  

Program Rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 2017 - 2020 jest dokumentem 

strategicznym i planistycznym, stanowiącym odpowiedź na zmiany społeczno – 

gospodarcze, zachodzące zarówno w powiecie jaki i w jego otoczeniu. Program Rozwoju 

Powiatu Mińskiego na lata 2017 - 2020, zawiera cele i kierunki rozwoju powiatu mińskiego 

spójne z celami strategicznymi województwa mazowieckiego, kraju i unii europejskiej. 
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Program Rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 2017 - 2020 stanowi uszczegółowienie Strategii 

Rozwoju Lokalnego Powiatu Mińskiego na lata 2008 - 2020. Misja rozwoju powiatu w obu 

dokumentach została sformułowana w taki sam sposób. Doprecyzowano natomiast cele 

priorytetowe i strategiczne, kładąc nacisk na konieczność dostosowania ich do zapisów 

wynikających z dokumentów wyższego rzędu oraz potrzeb w perspektywie najbliższych 

czterech lat. Równocześnie należy podkreślić, że cele wskazane w Programie Rozwoju 

Powiatu Mińskiego, mimo iż ujęte w odmienny sposób, tożsame są z celami Strategii. 

Realizacja tych zamierzeń ma prowadzić do zrównoważonego rozwoju społeczno – 

gospodarczego powiatu oraz podniesienia stopy życiowej i poprawy bytu jego mieszkańców. 

W ramach celu strategicznego „rozwój zasobów ludzkich”, celu operacyjnego 

„zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej na terenie powiatu mińskiego” Program 

przewiduje realizację czterech zadań, wśród których znajdują się: upowszechnianie oferty 

kulturalnej, organizację i współorganizację imprez o zasięgu ponadlokalnym, promocję 

lokalnych twórców oraz ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego. Z realizacją zadań w 

zakresie ochrony zabytków wiąże się również cel operacyjny „promocja atrakcyjności 

turystycznej powiatu”, w ramach którego realizowane będą zadania polegające na 

współpracy z partnerami społecznymi w tworzeniu tematycznych produktów turystycznych, 

integrowaniu działań podmiotów, zainteresowanych rozwojem branży turystycznej na terenie 

powiatu, popularyzowaniu pakietów turystycznych skierowanych do określonych grup 

docelowych oraz aktywizacji turystycznej młodzieży na terenie powiatu mińskiego. 

 Program opieki nad zabytkami Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2020 – 2023, jest 

zbieżny z Programem Rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 2017 – 2020, określonym w celu 

operacyjnym „Zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej na terenie powiatu mińskiego” i 

jego zadaniami: upowszechnianie oferty kulturalnej, organizację i współorganizację imprez o 

zasięgu ponadlokalnym, promocję lokalnych twórców oraz ochronę i promocję dziedzictwa 

kulturowego.  

 

4.2.9. Program Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Mińskiego na lata 2019 - 2022   

 Program Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Mińskiego na lata 2019 - 2022, został 

przyjęty Uchwałą Nr XXXI/375/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 października 2018 r. 

 Niniejszy program określa kierunki działań i zadania, które zostaną podjęte w 

zakresie opieki nad zabytkami i ochrony zabytków na terenie powiatu mińskiego w latach 

2019-2022.  W pierwszej części dokumentu omówiono uwarunkowania prawne ochrony i 

opieki nad zabytkami, strategie, programy i plany powiatu. Szeroko omówiono 

charakterystykę dziedzictwa kulturowego powiatu. 
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 Program opieki nad Zabytkami dla Powiatu Mińskiego na lata 2019 - 2022, wymienia 

dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego mające wpływ na ochronę 

zabytków, w tym na terenie gminy Mińsk Mazowiecki:  

- Uchwałę nr XXIII/99/15 z dnia 17 grudnia 2015 r., którą przyjęto Strategię rozwoju 

Gminy na lata 2015-2025.  

- Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego przyjęte uchwałą nr XXVI/141/09 z dnia 12.08.2009 r. 

- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w całości lub częściowe, 

którymi objęte są 43 miejscowości na terenie Gminy. 

Wśród zabytków z terenu Powiatu Mińskiego wpisanych do rejestru Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków wymieniono m. in. obiekty z terenu gminy Mińsk Mazowiecki: 

- Zespół pałacowy w Janowie, nr rej. A-331 30.12.1983 r.  

- Gorzelnia w Janowie, nr rej. A-1385 11.05.2017 r. 

 - Kościół w Ignacowie nr rej. A-1182 11.04.2013 r.  

- Zespół dworski w Starej Niedziałce, nr rej. A-332 30.12.1983 r. 

Omówiono też obszary chronionego krajobrazu. Podano, że na terenie powiatu 

znajduje się przeważająca część Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (ok. 27,7 tys. 

ha tj. ok. 94% tego obszaru), rozciąga się on na ternie siedmiu gmin, na długości 30 km, po 

południowej stronie międzynarodowej drogi Warszawa – Terespol, od Chrośli w gminie Dębe 

Wielkie, przez gminy: Mińsk Mazowiecki, Siennica, Cegłów, Jakubów, do granic powiatu w 

gminie Kałuszyn. Jest to krajobraz rolniczy, w którym 11 tys. ha stanowią lasy, znaczny jest 

też udział łąk i pastwisk ze strumieniami, flora Obszaru liczy ok. 700 gatunków roślin 

naczyniowych. Wśród rezerwatów przyrody wymieniono rezerwat torfowiskowy "Bagno 

Pogorzel" obejmujący obszar 48,60 ha. Z ponad 230 pomników przyrody z terenu powiatu, w 

gminie Mińsk Mazowiecki wyszczególniono: pięć lip drobnolistnych, wiąz szypułkowy, jawor i 

klon pospolity w alei dojazdowej do parku w Janowie, dąb szypułkowy obok budynku szkoły 

w Ignacowie w sąsiedztwie zabytkowego kościoła, lipa szerokolistna w parku w Starej 

Niedziałce, 

Po przeprowadzeniu analizy SWOT, wytyczono  cele i zadania programu opieki nad 

zabytkami powiatu mińskiego na lata  2019- 2022.  Priorytetowym celem Programu opieki 

nad zabytkami w powiecie mińskim jest: Utrwalanie dziedzictwa kulturowego w celu 

budowania tożsamości regionalnej, rozwoju gospodarczego oraz promocji turystycznej  

powiatu mińskiego.  

Wyodrębniono następujące cele operacyjne: 

- Zachowanie materialnej spuścizny historycznej powiatu.  
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- Określanie i utrwalanie zasobów dziedzictwa kulturowego w świadomości  

   mieszkańców 

- Promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Mińskiego  

- Podejmowanie współpracy z właścicielami zabytków (edukacja, zapobieganie  

  występowaniu sytuacji konfliktowych związanych z korzystaniem z obiektów  

   zabytkowych).  

Działania podejmowane w ramach wymienionych wyżej celów służą zarówno 

bezpośredniej poprawie stanu  zabytków,  położonych na terenie powiatu mińskiego (dotyczy 

to remontu obiektów, których właścicielem jest Powiat Miński),  jak i pośrednio wzmocnieniu 

potencjału gospodarczego otoczenia zabytków (np. zakłada się stymulowanie ruchu 

turystycznego poprzez działania promocyjne), co powinno przełożyć się na korzyści 

ekonomiczne pozwalające ich właścicielom zadbać o należyty stan tych obiektów.  

 W dalszej części dokumentu określono instrumenty realizacji, źródła finansowania 

oraz monitoring programu.  

 Program opieki nad zabytkami Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2020 – 2023, jest 

zbieżny z Programem Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Mińskiego na lata 2019 - 2022 z 

treścią wytyczonych kierunków działań w następujących celach operacyjnych: - zachowanie 

materialnej spuścizny historycznej powiatu; - określanie i utrwalanie zasobów dziedzictwa 

kulturowego w świadomości mieszkańców; - promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu 

Mińskiego; - podejmowanie współpracy z właścicielami zabytków (edukacja, zapobieganie   

występowaniu sytuacji konfliktowych związanych z korzystaniem z obiektów zabytkowych). 

4.2.10. Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Ziemi Mińskiej”  

           na lata 2016-2023  

Na terenie Powiatu Mińskiego działa Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi 

Mińskiej. Gmina Stanisławów jest członkiem tego Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania 

realizacje w ramach programu LEADER zadania związane z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).  

Zgodnie z obowiązującym przepisami LGD przyjęło dokument o nazwie Lokalna 

Strategia Rozwoju na lata 2016-2023. Zawiera on wykaz operacji, na które mogą być 

wydawane środki finansowe przeznaczone na osiągniecie celów strategii. LSR wskazuje na 

dwa cele ogólne: Cel ogólny 1 LSR Konkurencyjność gospodarki i tworzenie miejsc pracy. 

Cel ogólny 2 LSR Wysoka jakość życia wzmacniająca związek mieszkańców z miejscem 

zamieszkania. 
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 W ramach celów ogólnych wskazano cele szczegółowe: 1.1 Wspieranie działalności 

gospodarczej; 2.1 Wsparcie dla rozwoju infrastruktury publicznej; 2.2 Zachowanie zasobów i 

tradycji kulturowych. W ramach celów szczegółowych przewidziano realizację przedsięwzięć: 

- Nowe źródła dochodu; -  Rozwój współpracy i przedsiębiorczości; - Odnowa i rozwój wsi i 

miast; - Poprawa dostępności komunikacyjnej; - Zasoby i tradycje kulturowe; - Promocja 

współpraca i aktywizacja.  

 Przedsięwzięcie: „Zasoby i tradycje kulturowe” będzie skupiało się na operacjach 

obejmujących wyposażenie czy dostosowanie obiektów ze strefy kultury oraz renowacji 

obiektów mających charakter zabytkowy. Beneficjentem będą osoby fizyczne, osoby prawne, 

jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, gminy, instytucje kultury (dla 

której organizatorem jest JST), organizacje pozarządowe oraz parafie i związki wyznaniowe. 

Zakres obejmować będzie kultywowanie oraz rozwój dziedzictwa kulturalnego regionu, w tym 

zwłaszcza w zakresie zachowania obrzędów, tradycji, ginących zawodów, itp. oraz troski o 

zabytki kultury materialnej i niematerialnej. W ramach wsparcia możliwa jest renowacja 

ołtarza albo organów, podświetlenie lub ogrzewanie zabytków kultury materialnej. 

Wykonywanie podstawowych prac zabezpieczających sam obiekt (w szczególności remonty 

dachów stropów, ścian i elewacji, osuszanie i odgrzybianie, izolację, remonty i wymianę 

zużytej stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej, odgromowej, 

przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej itp.). W ramach Przedsięwzięcia realizowana będzie 

aktywizacja społeczno-zawodowa, w tym: szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe i 

dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne, doradztwo z zakresu tworzenia i 

wdrażanie społecznych projektów nakierowanych na kultywowanie wartości środowiska 

przyrodniczego, działania edukacyjne zwiększające świadomość ekologiczną mieszkańców. 

Zakres obejmować będzie również wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 

oraz zagospodarowania ich czasu wolnego poprzez udział w zajęciach edukacyjnych lub 

kulturalnych. Zakres operacji polegać będzie na zachowaniu lokalnego dziedzictwa 

kulturowego przez odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów 

ważnych dla społeczności lokalnej wpisanej do rejestru zabytków lub objętych ewidencją 

zabytków, remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich 

funkcje, kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego i 

gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła, prowadzenie badań nad obszarem wdrażania 

Lokalnej Strategii Rozwoju. 

 Program opieki nad zabytkami Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2020 – 2023, jest 

zbieżny z celem szczegółowym 2.2 Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania 
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„Ziemi Mińskiej” na lata 2016-2023, tj.: Zachowanie zasobów i tradycji kulturowych oraz  

przedsięwzięciem: Zasoby i tradycje kulturowe.   

 
4.2.11. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Mińskiego na lata 2013-2016 

            z  perspektywą do roku 2020  

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Mińskiego na lata 2013-2016 z 

perspektywą do roku 2020 został przyjęty Uchwałą Nr XXIII/264/13 Rady Powiatu Mińskiego 

z dnia 30 października 2013 r.  

„Program ochrony środowiska w powiecie mińskim na lata 2013-2016 z perspektywą 

do 2020 roku”, zwany dalej „Programem”, jest opracowaniem przedstawiającym 

kompleksowo politykę ekologiczną powiatu, jest także spisem konkretnych zadań dla 

organów powiatu oraz dla wszystkich podmiotów korzystających ze środowiska na terenie 

powiatu mińskiego 

„Program” porusza zagadnienia związane z szeroko rozumianą problematyką 

ochrony środowiska na terenie Powiatu Mińskiego. Niniejszy dokument  spełnia wymagania 

dla polityki ekologicznej państwa i na podstawie aktualnego stanu środowiska określa w 

szczególności: 1) cele ekologiczne, 2) priorytety ekologiczne, 3) poziomy celów 

długoterminowych, 4) rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, 5) środki niezbędne 

do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe. 

  „Program” jest dokumentem strategicznym, opracowywanym na szczeblu 

powiatowym, odnoszącym się do aspektów środowiskowych. Zachowuje spójność z 

dokumentami o charakterze strategicznym obowiązującymi na szczeblu powiatowym. 

Dokument ten ma określać i systematyzować działania środowiskowe, niezbędne do 

poprawy jakości życia mieszkańców i stanu środowiska na terenie Powiatu oraz przyczyniać 

się do zapewnienia zrównoważonego rozwoju Powiatu.  

Dokument m. in. omawia zasoby środowiska przyrodniczego. Na terenie powiatu 

mińskiego znajdują się bardzo atrakcyjne obszary przyrodnicze. Wszystkie tereny położone 

są w naturalnym i nieskażonym środowisku, więc znakomicie nadają się do wypoczynku i 

rekreacji dla mieszkańców Warszawy i zurbanizowanych okolic. 

Na terenie powiatu jest 10 rezerwatów przyrody, z których "Bagno Pogorzel" położony 

jest w gminie Mińsk Mazowiecki. Wielkie znaczenie posiada Miński Obszar Chronionego 

Krajobrazu o powierzchni 29 316 ha, położony prawie w całości na terenie powiatu 

mińskiego (około 27,5 tys. ha), rozciąga się na długości 30 km po południowej stronie drogi 

międzynarodowej A2 od miejscowości Chrośla w gminie Dębe Wielkie do rzeki Kostrzyń. 

Administracyjnie obszar ten rozciąga się na terenie siedmiu gmin powiatu mińskiego, m. in.: 

gminy Mińsk Mazowiecki. 
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Przedmiotowy „Program” zawiera wykazy pomników przyrody, w tym również drzewa 

z tereny gminy Mińsk Mazowiecki: Pięć lip drobnolistnych, wiąz szypułkowy, klon - jawor, 

klon pospolity w Janowie;  sosna zwyczajna w Nadleśnictwie Mińsk Leśnictwo Stankowizna; 

Lipa szerokolistna w  Niedziałce Starej, dąb szypułkowy w Hucie Mińskiej, dąb szypułkowy w 

Dłużce, dwa dęby szypułkowe w Zakolu Wiktorowie; dąb szypułkowy w Ignacowie, dąb 

szypułkowy w Anielinie. 

Na terenie powiatu istnieje wiele parków miejskich i wiejskich, w tym 31 parków 

krajobrazowych podworskich objętych ochroną zabytków, a 27 z nich jest wpisanych do 

rejestru zabytków, najczęściej stanowią one pozostałości parków i ogrodów zakładanych 

niegdyś wokół dworów i pałaców. Na podstawie analizy „Polityki ekologicznej państwa” i 

„Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014 z 

uwzględnieniem perspektywy do 2018 r. oraz zidentyfikowanych mocnych i słabych stron, 

szans i zagrożeń wynikających z diagnozy sytuacji ekologicznej w powiecie mińskim 

ustalono, iż nadrzędnym celem działań ekorozwojowych, które należy realizować jest: 

„Lepsza jakość życia mieszkańców powiatu mińskiego oraz poprawa stanu środowiska w 

powiecie i ochrona jego zasobów". Do celów szczegółowych zaliczono: 

1. Ograniczenie emisji substancji i energii. 

2. Ochrona zasobów środowiska przyrodniczego i krajobrazu. 

3. Racjonalne gospodarowanie środowiskiem. 

4. Zwiększona aktywność obywatelska i wyższy stan świadomości ekologicznej 

społeczeństwa. 

Realizacja celów będzie się odbywała poprzez cele operacyjne i działania, wśród 

których wymieniono:  ochronę starodrzewów, parków wiejskich i podworskich oraz skwerów i 

pomników przyrody. 

Program opieki nad zabytkami Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2019 – 2023, jest 

zbieżny z Programem ochrony środowiska w powiecie mińskim na lata 2013-2016 z 

perspektywą do 2020 roku, z treścią wytyczonego Celu operacyjnego: Ochrona przyrody i 

krajobrazu oraz kierunku działań: Ochrona starodrzewów, parków wiejskich i podworskich 

oraz skwerów i pomników przyrody. 

 

4.2.12. Powiatowy plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji  

            kryzysowych dla Powiatu Mińskiego 
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 Powiatowy plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 

kryzysowych dla Powiatu Mińskiego, został opracowanego przez Wydział Zarządzania 

Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim. 

  Plan jest na bieżąco aktualizowany. Na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra 

Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na 

wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych ww. plan opracowuje starosta, plan ten 

podlega uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz właściwym terenowym 

organem obrony cywilnej na obszarze województwa. 

 
5. Uwarunkowania wewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego 
 

5.1. Relacje Gminnego programu opieki nada zabytkami na lata 2020 - 2023 z 

dokumentami wykonanymi na poziomie gminy 

 

ok.  5.1.1.  Strategia rozwoju Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2015 - 2025. 
 
 Strategia rozwoju Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2015 - 2025, została przyjęta 

Uchwałą Nr XIII/99/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 17 grudnia 2015 r.  

       Strategia ma na celu wybór strategicznych i operacyjnych kierunków działań 

(celów strategicznych i operacyjnych) oraz wskazanie konkretnych zadań/projektów 

służących realizacji przyjętej długookresowej wizji rozwoju Gminy. Do programu wpisane 

będą zadania realizowane nie tylko przez gminę - Gmina Mińsk Mazowiecki, ale i przez  inne 

uczestniczące w programie podmioty (w tym reprezentowane przez partnerów strategii).  

 Po analizie ogólnych uwarunkowań rozwoju Gminy Mińsk Mazowiecki i uchwyceniu 

najważniejszych problemów rozwoju Gminy, dokonano analizy SWOT, w której do silnych 

stron, m. in. zaliczono:  

- Korzystne dla rozwoju turystyki weekendowej, pobytów agroturystycznych, rekreacji  

  ruchowej  (biegi, piesze wycieczki, jazda na rowerze, jazda konna) walory środowiska 

  przyrodniczego  i dziedzictwa kulturowego.  

- Kompleksy leśne stanowiący duży odsetek powierzchni gminy Rezerwat "Bagno Pogorzel" 

- Stosunkowo duża atrakcyjność gminy pod kątem wykorzystania walorów otoczenia 

  kompleksów leśnych oraz potencjału agroturystyki. 

- Miński Obszar Chronionego Krajobrazu (MOCK) obejmujący ponad 20% powierzchni  

   gminy. 

Zaprezentowany został również ramowy układ logiczny strategii rozwoju Gminy Mińsk 

Mazowiecki, uwzględniający hierarchię poszczególnych celów i wizji. 

- Wizja rozwoju gminy; 
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- Misja rozwoju gminy; 

- Główne cele strategiczne/priorytetowe/priorytety rozwoju; 

- Cząstkowe/szczegółowe/operacyjne cele rozwoju oraz zadania realizacyjne. 

   Docelowa wizja rozwoju Gminy Mińsk Mazowiecki została zredagowana następująco:  

" Gmina Mińsk Mazowiecki atrakcyjnym miejscem życia na mapie OMW, ośrodkiem 

konkurencyjnej, innowacyjnej i niskoemisyjnej gospodarki likalnej, zdrowych warunków 

zamieszkania i turystyki, efektywnego inwestowania, pracy i wypoczynku". 

 Docelowa misja rozwoju Gminy Mińsk Mazowiecki do roku 2025 została 

zredagowana następująco: 

- "Gmina racjonalne zagospodarowana" 

- "Instytucje, urzędy, podmioty gospodarcze przyjazne mieszkańcom". 

- "Gmina racjonalnie skomunikowana z otoczeniem powiatowym i metropolitalnym".  

 W toku prac nad "Strategią" wytypowano 5 Strategicznych Kierunków Działań do 

realizacji w perspektywie do 2025 r., w tym: Priorytetowy Kierunek 4: Skuteczne 

wykorzystanie potencjału turystycznego i środowiska Gminy w otoczeniu Mińskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu. 

 Potencjał turystyczno-rekreacyjny gminy związany z walorami Mińskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu oraz kompleksów leśnych nie jest w pełni wykorzystany. Obecna 

oferta turystyczna w gminie jest rozproszona, działania są nieskoordynowane i prowadzone 

na ogół z inicjatywy prywatnej bez udziału i koordynacji samorządu gminnego. W celu 

skuteczniejszego wykorzystania potencjału turystycznego gminy w perspektywie najbliższych 

10 lat należy: 

 stworzyć rozpoznawalną w ramach aglomeracji markę turystyczną Gminy Mińsk 

Mazowiecki w oparciu o walory środowiskowe gminy; 

 stworzyć odpowiednie infrastrukturalne warunki dla rozwoju turystyki jednodniowej i 

weekendowej - w tym budowa systemu ścieżek rowerowych, atrakcyjne oznakowanie 

szlaków turystycznych, wsparcie dla budowy zaplecza hotelarskiego i gastronomicznego; 

 stworzyć jednolity system informacji turystycznej gminy łatwo dostępny dla mieszkańców 

aglomeracji, turystów krajowych i zagranicznych; 

 promować ofertę turystyczną gminy, w tym na platformach cyfrowych i przy 

wykorzystaniu portali społecznościowych (np. Facebook, Twitter); 

 nawiązać współpracę z mińskimi i warszawskimi organizacjami turystycznymi w celu 

włączenia oferty gminnej do warszawskiego systemu miejskiego (organizacja wycieczek 

turystycznych po gminie, organizacja „gier miejskich”). 
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 Na potrzeby realizacji „Strategii” opracowano 5 celów strategicznych i odpowiadające 

im cele operacyjne. Celom Operacyjnym przypisano szczegółowe Programy Operacyjne, w 

ramach których zaprogramowano konkretne zadania realizacyjne. Do najważniejszych 

wyzwań stojących przed gminą w perspektywie do roku 2025, zaliczono: Do 2025 roku 

gmina powinna doprowadzić do racjonalnego wykorzystania potencjału turystycznego 

otoczenia Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W szczególności dotyczy to 

uporządkowania infrastruktury okołoturystycznej, odpowiedniego oznakowania i budowy 

niewielkiej bazy wypoczynkowej w miejscach, gdzie brak jest jakiejkolwiek infrastruktury 

służącej wypoczynkowi turystów i mieszkańców. Do 2025 roku liczba turystów 

odwiedzających teren gminy nie powinna wzrosnąć znacząco w stosunku do stanu 

obecnego. Powinna się jednak poprawić jakość i zakres i oferty okołoturystycznej. 

 W dalszej części Strategii omówiono jej zgodność z dokumentami na poziomie 

krajowym (Strategia Rozwoju Kraju 2020 i Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-

2020)  oraz regionalnym i lokalnym (Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 

2030 r.; Regionalny Program Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; 

Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030; Strategia 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych; Planie Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Mazowieckiego; Strategia Rozwoju Powiatu Mińskiego). 

 Zarządzanie procesem wdrażania strategii rozwoju gminy wymaga prowadzenia 

monitorowania realizacji celów i zadań strategicznych oraz ewaluacji zapisów tego 

dokumentu. Z punktu widzenia zarządzania gminą istotą monitoringu jest gromadzenie, 

opracowywanie i przekazywanie informacji przydatnych w procesie koordynacji rozwoju. 

Stąd też przedmiotem monitoringu jest gmina, pojmowane jako spójny system społeczno - 

ekonomiczno - ekologiczny.  

 Głównymi obszarami monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy Mińsk 

Mazowiecki są cele i zadania strategiczne wytyczone w Strategii. Proces monitorowania ma 

polegać na systematycznych obserwacjach zmian zachodzących w ramach poszczególnych 

celów i zadań wyznaczonych w Strategii. Na poziomie operacyjnym monitoring stanu 

wdrażania strategii rozwoju gminy przeprowadzany będzie na podstawie dwuletnich raportów 

opisujących działania podejmowane w zakresie realizacji zadań strategicznych. Na poziomie 

strategicznym ocena wdrażania strategii rozwoju gminy przeprowadzana będzie na 

podstawie raportu o stanie gminy przygotowywanego w cyklach czteroletnich. Ocena taka 

będzie stanowiła podstawę dokonania planowej aktualizacji strategii. 

 Program opieki nad zabytkami gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2019 – 2023, jest 

zbieżny ze Strategią rozwoju Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2015 - 2025 w określonym 
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Priorytetowym Kierunku 4: Skuteczne wykorzystanie potencjału turystycznego i środowiska 

Gminy w otoczeniu Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

 

5.1.2. Program rewitalizacji Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2016-2023  

 Program rewitalizacji Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2016 - 2023, został przyjęty 

Uchwałą Nr XXXII/222/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 18 kwietnia 2017 r.  

 Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych. Proces ten ma być prowadzony w sposób: kompleksowy, poprzez 

zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, 

skoncentrowane terytorialnie. Działania podejmowane w ramach rewitalizacji powinny być 

prowadzone przez interesariuszy1 rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji. Celem 

opracowania, a następnie wdrożenia Programu rewitalizacji Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 

2016-2023 jest: pobudzenie aktywności środowisk lokalnych, stymulowanie współpracy 

wszystkich zainteresowanych na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, a nade wszystko 

przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego, szczególnie na obszarach 

koncentracji negatywnych zjawisk społecznych.  

 W Programie rewitalizacji Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2016-2023 uwzględniono 

następujące treści: wykazano zgodność Programu rewitalizacji z dokumentami 

strategicznymi i planistycznymi Gminy,  dokonano diagnozy Gminy, w tym czynników i 

zjawisk kryzysowych oraz wskazano potrzeby rewitalizacji, w tym określono ich skalę,  

wyznaczono obszar rewitalizacji, sformułowano wizję obszaru po przeprowadzeniu 

rewitalizacji, czyli określono planowany efekt rewitalizacji,  określono cele rewitalizacji oraz 

odpowiadające im kierunki działań, których  podjęcie spowoduje eliminację lub ograniczenie 

negatywnych zjawisk,  wskazano i scharakteryzowano planowane podstawowe projekty 

rewitalizacyjne,  wskazano i scharakteryzowano planowane pozostałe (uzupełniające) 

projekty rewitalizacyjne, przedstawiono wzajemne powiązania pomiędzy projektami 

rewitalizacyjnymi oraz projektami i celami rewitalizacji, określono ramy finansowe 

planowanych projektów rewitalizacji,  przedstawiono system realizacji Programu rewitalizacji,   

zaprojektowano system monitoringu Programu rewitalizacji. 

 W rozdziale "Delimityzacja obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w 

gminie wiejskiej Mińsk Mazowiecki", m.in. omówiono zły stan techniczny i brak nowych 

funkcji dla zabytków poprzemysłowych. Stwierdzono, że na terenie gminy Mińsk Mazowiecki 

występuje jeden zabytek poprzemysłowy, tj., gorzelnia w Janowie. Obiekt wybudowany 

został około 1901 r. i odbywała się w nim produkcja oczyszczonego alkoholu etylowego 

metodą fermentacyjną z surowców skrobiowych. Gorzelnia zbudowana jest z cegły 
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ceramicznej na fundamencie z kamieni granitowych, była kilkakrotnie przebudowywana, 

niestety do naszych czasów nie została zachowana żadna dokumentacja dotycząca historii 

obiektu. Obecnie obiekt znajduje się w rękach prywatnych. Nie pełni on już funkcji 

przemysłowych, jak dotychczas nie znaleziono dla niego skutecznie nowej funkcji. Jak każdy 

zabytkowy obiekt, który nie jest użytkowany gorzelnia narażona jest na utratę substancji 

zabytkowej i ciągłe pogarszanie stanu technicznego, a jest to obiekt unikatowy na skalę 

Mazowsza. Obiekt od 2011 roku nie jest użytkowany, obecnie jest to ruina z wysokim 

kominem, a przez wybite okna widać, że niszczeje wnętrze gorzelni. Biorąc jednak pod 

uwagę swoistą modę na zabytki poprzemysłowe i wykorzystanie dla celów mieszkaniowych 

(np. Żyrardów, Łódź) i gospodarczych (np. ART-Inkubator, Manufaktura w Łodzi) obiekt ten 

stanowi jedną z szans rozwojowych dla gminy. Dziedzictwo (w tym także poprzemysłowe) 

daje także możliwość budowania zaangażowania społecznego i poznawania własnej historii. 

Może stać się także podstawą działalności gospodarczej (tzw. branże dziedzictwa w tym 

turystyka).  

 Analizując szczegółowe dane wskazano kilka miejscowości, w których koncentrują się 

negatywne zjawiska, mianowicie w: Janowie, Chochole, Budach Janowskich, Dziękowiźnie, 

Wólce Iłówieckiej. Wymienione miejscowości uznano za obszary zdegradowane. 

 W dalszej części dokumentu sformułowano wizję obszaru po przeprowadzeniu 

rewitalizacji, która została sformułowana następująco:  

  "Obszar zrewitalizowany to miejsce społecznie, gospodarczo i infrastrukturalnie 

wkomponowane w procesy rozwojowe gminy, oferujące wysoką jakość życia (rozumianą 

jako dostęp do podstawowej infrastruktury technicznej oraz życie w czystym i przyjaznym 

środowisku)" 

 Podstawą tak sformułowanej wizji jest zapewnienie spójności społecznej, rozumianej 

jako zmniejszanie różnic pomiędzy standardami i unikanie nierówności społecznych. 

Społeczeństwo spójne to wspólnota wolnych, wspierających się nawzajem ludzi, którzy dążą 

do wyznaczonych wspólnych celów metodami partycypacyjnymi. W takim ujęciu, spójność 

społeczna polega nie tylko na zwalczaniu wykluczenia społecznego i ubóstwa, ale również 

na tworzeniu solidarności w społeczeństwie, tak by zminimalizować wykluczenie. 

Osiągnięcie tak sformułowanej wizji rewitalizacji będzie możliwe dzięki realizacji celów 

rewitalizacji i kierunków działań mających doprowadzić do eliminacji lub ograniczenia 

zidentyfikowanych negatywnych zjawisk. 

 Realizacja celów rewitalizacji i przyjętych kierunków działań będzie możliwa dzięki 

realizacji projektów (przedsięwzięć) rewitalizacyjnych, zarówno podstawowych jak i 

pozostałych (uzupełniających).  
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Wśród projektów (przedsięwzięć) rewitalizacyjnych podstawowych, m. in. wymieniono:  

 -  Cudze chwalicie swego nie znacie – aktywizacja społeczności lokalnej Janowa wokół 

dziedzictwa poprzemysłowego  

-  Mała ojczyzna – projekt edukacyjny mający na celu promowanie działań na rzecz lokalnej 

społeczności 

 -  Dbałość o środowisko przyrodnicze i podnoszenie jakości życia – edukacja środowiskowa 

i obywatelska  

Wśród projektów (przedsięwzięć) rewitalizacyjnych uzupełniających, m. in. wymieniono:  

-  Poprawa jakości życia poprzez rozwój zieleni wokół budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego komunalnego  

- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkół w Janowie)  

- Renowacja i adaptacja budynku starej gorzelni jako miejsca aktywizacji gospodarczej i 

społecznej 

 Program opieki nad zabytkami gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2019 – 2023, jest 

zbieżny z Programem Rewitalizacji Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2016 - 2023, 

określonym w projekcie (przedsięwzięciu) rewitalizacyjnym uzupełniającym: Renowacja i 

adaptacja budynku starej gorzelni w Janowie, jako miejsca aktywizacji gospodarczej i 

społecznej 

 

 5.1.3. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020 

  
 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 

2016-2020, została przyjęta Uchwałą Nr XIX/123/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 

14 kwietnia 2016 r.  

 Strategia rozwiązywania problemów społecznych pozwala na racjonalizację lokalnej 

polityki społecznej. Dokument, w którym sformułowano społeczną misję samorządu, 

wyznacza cele i działania, których realizacja powinna w znaczny sposób przyczynić się do 

złagodzenia bądź rozwiązania problemów zidentyfikowanych w trakcie procesu tworzenia 

strategii. Realizacja założeń strategicznych ma szansę przyczynić się do poprawy warunków 

życia mieszkańców gminy, w szczególności zaś tych, którzy są zagrożeni marginalizacją i 

wykluczeniem społecznym. 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mińsk Mazowiecki składa 

się z trzech zasadniczych części, tj. części wprowadzającej, analityczno-diagnostycznej i 

programowej. Część wprowadzająca zawiera informacje na temat organizacji strategii oraz 

uwarunkowań zewnętrznych (prawnych i strategiczno-programowych) tworzenia dokumentu. 

Część analityczno-diagnostyczna zawiera informacje ogólne dotyczące gminy oraz diagnozę 
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sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie. Część programowa zawiera najistotniejsze 

założenia polityki społecznej gminy na najbliższe lata. Są one ujęte w formie misji, celów 

strategicznych, celów operacyjnych i kierunków działań. 

 W rozdziale "Sport, Rekreacja i Turystyka" podkreślono, że walory przyrodniczo-

krajoznawcze gminy, czystość i dobry stan naturalnego środowiska są warunkami 

umożliwiającymi rozwój turystyki. Wśród obszarów o regionalnej randze przyrodniczej na 

obszarze gminy Mińsk Mazowiecki wyróżnić należy przede wszystkim zachodni skraj 

kompleksu lasów mieńskich oraz dolinę rzeki Mieni. W południowej części gminy stanowiącej 

fragment Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu znajduje się Rezerwat Przyrody 

„Bagno Pogorzel” o powierzchni 48,6 ha, stwarzający znakomite warunki do egzystencji 

głównie flory i fauny wodnej. W skład rezerwatu wchodzą lasy otaczające niewielkie zbiorniki 

wodne (stawy, bagna porośnięte różnorodną roślinnością oraz bogaty drzewostan 

zawierający wiele gatunków drzew). Wysoką rangę tutejszemu środowisku nadają otoczone 

szczególną troską pomniki przyrody. Uwarunkowania przyrodnicze oraz bogactwo obszarów 

leśnych wpływają na rozwój głównie turystyki pieszej i rowerowej. Na terenie gminy 

zlokalizowanych jest kilka obiektów zabytkowych, figurujących w rejestrze Ośrodka 

Dokumentacji Zabytków, z których wymienić należy: kościół p.w. św. Antoniego 

Padewskiego w Ignacowie, pałac w Mariance, dwór murowany w Starej Niedziałce, 

murowany pałac z 1914 r., spichlerz w przypałacowym zespole folwarcznym wraz z gorzelnią 

w Janowie, cmentarz założony przez kolonistów niemieckich w północnej części Królewca, 

na pograniczu z miejscowością Brzóza oraz liczne stare zabytkowe domy z terenu całej 

gminy. 

 Diagnoza przeprowadzona w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Mińsk Mazowiecki obejmowała kilkanaście zagadnień. Jej wyniki 

posłużyły, opracowanie założeń polityki społecznej gminy na lata 2016-2020. Zostały one 

przedstawione w części programowej strategii i zawierają działania, które powinny 

przyczynić się do zminimalizowania problemów społecznych występujących w gminie.  

 Misja samorządu, sformułowana w Strategii, jest następująca:  

„Gmina Mińsk Mazowiecki zapewnia mieszkańcom warunki rozwoju, zaspokaja ich potrzeby 

oraz przeciwdziała zjawiskom marginalizacji i wykluczeniu społecznego.”  

 Wypełnienie przyjętej misji jest uwarunkowane realizacją wytyczonych celów 

strategicznych i operacyjnych oraz kierunków działań. Wyszczególniono następujące cele 

strategiczne: 

1. Przeciwdziałanie ubóstwu, bezrobociu i bezdomności oraz zapobieganie ich skutkom. 

2. Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży. 
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3. Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania 

     oraz umożliwienie im udziału w życiu społecznym. 

4. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w gminie. 

5. Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego. 

 Koordynatorem realizacji działań wyznaczonych w Strategii będzie Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim. Działania te będą podejmowane zgodnie ze 

szczegółowym harmonogramem, ujętym w opracowywanych corocznie planach działań. 

Monitoring zapisów strategicznych, polegający na systematycznym zbieraniu i analizowaniu 

informacji dotyczących realizowanych bądź zrealizowanych już działań, będzie prowadzony 

przez zespół oceniający strategię. Zapisy zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2016-2020 będą realizowane w ramach 

przyjętych działań w zależności od posiadanych przez samorząd gminy i pozyskanych z 

zewnątrz środków finansowych. Dla osiągnięcia wyznaczonych w dokumencie celów 

konieczne będzie współdziałanie różnych podmiotów funkcjonujących w obszarze polityki 

społecznej, w tym tych, które działają na wyższym szczeblu administracyjnym. 

 W celach strategicznych oraz kierunkach działań Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 - 2020, brak jest elementów spójnych z 

Program opieki nad zabytkami Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2020 – 2023. 

 

5.1.4. Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego gminy  

          Mińsk Mazowiecki 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mińsk 

Mazowiecki przyjęte zostało uchwałą Nr XXVI/141/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 

12 sierpnia 2009 r.    

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mińsk 

Mazowiecki dokumentem planistycznym szczebla lokalnego, które określa politykę 

przestrzenną gminy, uwzględnia stan istniejący zagospodarowania przestrzennego, 

uwarunkowania jego rozwoju oraz określa kierunki zagospodarowania przestrzennego. W 

pierwszej części studium omówiono uwarunkowania w poszczególnych dziedzinach. 

Odnośnie uwarunkowań dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego, poświęcono rozdział 

"Uwarunkowania wynikające ze stanu i funkcjonowania środowiska kulturowego", w którym 

zawarto charakterystykę zabytkowych założeń przestrzennych oraz pojedynczych obiektów. 

Zamieszczono również wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz wykaz 

obiektów w ewidencji zabytków. 
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 W rozdziale "Kierunki i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury 

współczesnej" wskazano na terenie gminy Mińsk Mazowiecki obszary objęte ochroną 

wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz obiekty wraz z otoczeniem wpisane do rejestru 

zabytków wojewódzkiego konserwatora zabytków:  

 1. Zespół pałacowy w Janowie:  

               a. pałac, mur., 1914 r. Nr rejestru zabytków 331  z 30.12.1983 r.  

     b. park pałacowy 2 poł. XIX w. Nr rejestru zabytków 331 z 30.12.1983 r.  

 2. Zespół dworski w Starej Niedziałce: 

                a. dwór, mur., 2 poł. XIX w.  Nr rejestru zabytków 332 z 30.12.1983 r.  

                b. park dworski, 2 poł. XIX w. Nr rejestru zabytków 332 z 30.12.1983 r. 

 Wśród obiektów znajdujące się w ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków  z 

terenu gminy Mińsk Mazowiecki, podano, że 88 obiektów posiadających wartości kulturowe 

zostało wpisanych do ewidencji zabytków, w tym: 1 kościół parafialny; 2 cmentarze 

grzebalne; 1 dawny dom  dziecka;  2 obiekty  mieszkalne  z  zespołów  rezydencjonalnych;  

7 obiektów  folwarcznych  z  zespołów  rezydencjonalnych;  1 dawna  karczma-zajazd;  

2 dróżniczówki;  58  budynków  mieszkalnych  tradycyjnego  budownictwa  regionalnego;  

1 gorzelnia; 1 wiatrak koźlak; 11 kapliczek przydrożnych; 1 pomnik. Ponadto, w ewidencji 

wojewódzkiego konserwatora zabytków znajduje się 35 stanowisk archeologicznych oraz 13 

wsi historycznych.  

 W studium zaproponowano wyznaczenie na obszarze gminy Mińsk Mazowiecki 

następujących strefy ochrony konserwatorskiej: 

 Strefa "A"- pełnej ochrony historycznej struktury przestrzennej, obejmuje: - zespół 

pałacowo-parkowy w Janowie, - zespół dworsko-parkowy w Starej Niedziałce. Wszelkie 

działania inwestycyjne w strefie „A” należy prowadzić w oparciu o przepisy odrębne. 

 Strefa "B" - ochrony zachowanych elementów zabytkowych, obejmuje: - kościół 

parafialny wraz z otoczeniem w Ignacowie, - cmentarz parafialny w Ignacowie, - cmentarz 

ewangelicki w Arynowie, - założenie folwarczne przy zespole pałacowo-parkowym w 

Janowie, - teren przy zespole dworsko-parkowym w Starej Niedziałce, - teren dawnego 

zespołu dworskiego w Hucie Mińskiej, - pomnik rodziny Nalazków wraz z otoczeniem w 

Gliniaku. Strefa ta powinna podlegać postulowanym rygorom: - wymaga się zachowania 

zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, tj. utrzymania istniejącej sieci dróg, 

alei, szpalerów osi widokowych i kompozycyjnych, - dopuszcza się realizację nowej 

zabudowy w zależności od jej funkcji, z wymogiem dostosowania jej do historycznej 

kompozycji przestrzennej w zakresie skali i bryły zabudowy, przy jednoczesnym założeniu 

harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej, - wymaga 
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się zachowania pierwotnych podziałów parcelacyjnych, - zakazuje się wytyczania nowych 

publicznych ciągów komunikacyjnych, - wszelkie działania inwestycyjne w tej strefie 

wymagają uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków.  

 Strefa "K" - ochrony krajobrazu, obejmuje: - teren przy kościele parafialnym w 

Ignacowie - teren wokół cmentarza w Ignacowie, - teren wokół cmentarza ewangelickiego w 

Arynowie, - teren przy zespole pałacowo-parkowym w Janowie, - teren przy zespole 

dworsko-parkowym w Starej Niedziałce. W strefie tej postuluje się: - zachowanie istniejącego 

drzewostanu o wartościach zabytkowych, - utrzymanie istniejącego użytkowania, - nie 

wprowadzanie zwartych nasadzeń wysoką roślinnością, - wszelkie działania inwestycyjne w 

tej strefie wymagają uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków.  

 Strefa „OW” – obserwacji archeologicznych obejmująca 35 stanowisk. W obrębie 

strefy „OW” wszelka działalność inwestycyjna łącząca się z naruszeniem gruntu na 

głębokość przekraczającą 30 cm, wymaga uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem 

zabytków, a prace należy prowadzić pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim. 

 

 5.1.5. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Mińsk Mazowiecki 

Zgodnie z art. 15, ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r. poz. 2067), w planie miejscowym określa 

się obowiązkowo zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej. Projekt planu, zgodnie z wymienioną ustawą musi zostać uzgodniony przez 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Plany określają obowiązkowe zasady ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, zasady ochrony 

środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, które zostały przedstawione poniżej. 

W planach ustalono warunki kształtowania krajobrazu kulturowego obejmującego 

zasady i ograniczenia dotyczące gabarytów zabudowy, lokalizacji nośników reklamowych, 

dopuszczalności lokalizowania tymczasowych obiektów usługowo - handlowych, zawarte w 

przepisach szczegółowych dla poszczególnych terenów. 

 Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Mińsk Mazowiecki został przedstawiony w tabeli nr 1. 

Tabela nr 1. 
 

 
L.p. 

 
Numer uchwały i data 

jej wydania 

 
Nazwa MPZP lub zmiany 

 

 
1. 

VI/42/99 

z dnia 1999-03-03 

w sprawie uchwalenia zmian Miejscowego Planu 
Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Mińsk Mazowiecki w miejscowościach: 
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2. 

XXXII/276/02 ze zm. 

XX/410/04 

z dnia 2002-02-25 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
gminy Mińsk Mazowiecki - wsi Dziękowizna i cz. wsi 
Anielew, Budy Janowskie, Janów, Ignaców 

 
3. 

XXXII/277/02 ze zm. 

XX/410/04 

z dnia 2002-02-25 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
gminy Mińsk Mazowiecki – cz. wsi: Budy Barcząckie, 
Barcząca, Zakole Wiktorowo, Stare Zakole 

 
4. 

XXXIII/290/02 ze zm. 

XX/410/04 

z dnia 2002-04-29 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
gminy Mińsk Mazowiecki - cz. wsi Stojadła i cz. wsi 
Gamratka  

 
5. 

XXXIII/291/02 ze zm. 

XX/410/04 

z dnia 2002-04-29 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
gminy Mińsk Mazowiecki - wsi Kolonia Janów i części 
wsi Osiny, Nowe Osiny i Targówka 

 
6. 

XVIII/261/04 

z dnia 2004-05-27 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębów wsi Józefów, Grębiszew, 
Maliszew, Kluki, Wólka Iłówiecka, Iłówiec oraz 
Grabina w Gminie Mińsk Mazowiecki 

 
7. 

XVIII/262/04 

z dnia 2004-05-27 

Nr 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębów wsi Cielechowizna, Chochół, 
Huta Mińska, Marianka, Tartak, Prusy oraz Gliniak w 
Gminie Mińsk Mazowiecki 

 
8. 

XX/405/04 

z dnia 2004-08-16 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębów wsi Stara Niedziałka i 
Niedziałka Druga w Gminie Mińsk Mazowiecki 

 
9. 

XX/406/04 

z dnia 2004-08-16 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębów wsi Arynów i Królewiec w 
Gminie Mińsk Mazowiecki 

 
10. 

XX/407/04 

z dnia 2004-08-16 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębów wsi Zamienie, Podrudzie w 
Gminie Mińsk Mazowiecki 

 
11. 

XX/408/04 

z dnia 2004-08-16 

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębów wsi Karolina, Wólka Mińska 
w Gminie Mińsk Mazowiecki 

 
12. 

XX/409/04 

z dnia 2004-08-16 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębów wsi Brzóze, Żuków, Borek 
Miński, Dłużka w Gminie Mińsk Mazowiecki 

 
13. 

XXI/418/04 

z dnia 2004-11-18 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębów wsi Stara Niedziałka i 
Niedziałka Druga – ETAP II w Gminie Mińsk 
Mazowiecki 

 
14. 

 
XXXI/481/05 

z dnia 2005-11-16 

w sprawie: zatwierdzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Mińsk 
Mazowiecki w części wsi 
Nowe Osiny dla działek nr 326/8, 
326/9, 326/10. 

 
15. 

XXXI/482/05 

z dnia 2005-11-16 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mińsk 
Mazowiecki w części wsi Osiny dla działek nr. 105/3 
105/17 i 109/3-109/25. 
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16. 

XXXIX/539/06 

z dnia 2006-10-26 

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Mińsk 
Mazowiecki w części wsi Gliniak -poszerzenie ul. 
Chochołowskiej. 

 
17. 

XXXIX/540/06 

z dnia 2006-10-26 

zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mińsk Mazowiecki w części wsi 
Gliniak -połączenie ul. Siennickiej i ul. Langiewicza. 
 

 
18. 

XXXVII/195/2010 

z dnia 2010-08-20 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości 
Stojadła w Gminie Mińsk Mazowiecki 
 

 
 

19. 

 

XXXVII/265/17 

z dnia 2017-09-28 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla gminy Mińsk Mazowiecki 
obejmującego etap „A1” – tereny położone w 
miejscowościach: Gamratka, Podrudzie, Zamienie, 
Maliszew, Prusy, Kluki, Iłówiec, Wólka Iłówiecka, 
Grabina, Chmielew 

 
20. 

L/373/18 

z dnia 2018-09-27 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla gminy Mińsk Mazowiecki 
obejmującego etap "A2" - tereny położone w 
miejscowościach: Grębiszew, Józefów 

 
21. 

V.52.19 

z dnia 2019-03-21 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki 
obejmującego etap „A3” – tereny położone w 
miejscowościach: Mikanów, Stare Zakole, Zakole 
Wiktorowo 

 
22. 

X.88.19 

z dnia 2019-08-22 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki 
obejmującego etap „A5.1” - tereny znajdujące się w 
miejscowości Królewiec 

 
23. 

X.89.19 

z dnia 2019-08-22 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki 
obejmującego etap „A5.2” – tereny znajdujące się w 
miejscowości Arynów pn. „Węzeł” 

 
24. 

X.91.19 

z dnia 2019-08-22 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki 
obejmującego etap „A6.1” - tereny znajdujące się w 
miejscowości Brzóze i Żuków pn. „Obwodnica 
zachód”111 

 
25. 

X.92.19 

z dnia 2019-08-22 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki 
obejmującego etap „A6.2” - tereny znajdujące się w 
miejscowości Brzóze pn. „Obwodnica wschód” 

 
 

5.2. Charakterystyka zasobów oraz analiza stanu dziedzictwa i krajobrazu 

kulturowego miasta 

5.2.1. Zabytki archeologiczne 
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 Najstarsze ślady osadnictwa na terenie gminy Mińsk Mazowiecki, pochodzące z epoki 

kamienia datowanej do 8300 r. p.n.e., zarejestrowano w Niedziałce Drugiej 57-72/15, 

Chmielewie 59-72/24. Natomiast w Żukowie 57-71/8, Mariance 58-72/1, odnaleziono ślady 

osadnictwa z okresu późnego paleolitu, kiedy klimat po zlodowaceniach zaczął się stopniowo 

ocieplać, stwarzając dogodne warunki do osiedlania się. Kulturowo zabytki te 

prawdopodobnie należy zaliczyć do kultury świderskiej i są one pozostałością po istniejących 

tutaj obozowiskach łowców reniferów. Obozowiska zakładały niewielkie grupy ludności 

składające się z kilku rodzin, odbywające dalekie wyprawy w ślad za stadami reniferów. 

Drobne narzędzia krzemienne będące pozostałościami po obozowiskach z okresu 

mezolitycznego (8300-5500 l. p.n.e.) odkryto w Żukowie 57-71/7, Niedziałce Drugiej 57-

72/10, Mariance 58-72/6.  

 Dopiero środkowoneolityczna kultura pucharów lejkowatych (3300-2500 r. p.n.e) o 

rodzimym, kujawskim rodowodzie, która zasiedlała także ziemie mniej urodzajne, wkroczyła 

na Mazowsze. Jej ślady zanotowano także na terenie gminy Mińsk Mazowiecki w Wólce 

Mińskiej 57-71/11, Starej Niedziałce 57-72/6, Niedziałce Drugiej 57-72/13. Pierwsze wyroby 

brązowe na omawianych terenach pojawiają się dopiero w II okresie epoki brązu za sprawą 

kultury trzcinieckiej, która powstała w dorzeczu górnej i środkowej Wisły oraz środkowej 

Warty, na podłożu kultur postsznurowych przy silnych impulsach z zewnątrz. Jej ludność 

trudniła się zarówno hodowlą jak i rolnictwem, a przewaga jednej gałęzi gospodarki nad 

drugą miała charakter lokalny i była uzależniona od warunków środowiska naturalnego. 

Ślady działalności przedstawicieli tej kultury spotykamy w Borku Mińskim 57-71/16, 

Józefowie 59-71/6, Maliszewie 59-71/5. 

 W epoce brązu, trwającej w latach 1800 - 700 p.n.e., najpotężniejszym ludem 

zamieszkującym tereny Polski był lud o kulturze łużyckiej (1300-400 l.p.n.e.) obejmującej i 

wczesny okres żelaza tzw. halsztacki (700-400 l.p.n.e.). Stanowiska tej kultury znajdujemy w 

okolicach miejscowości Kluki 59-71/12, Józefowie 59-71/3. Z okresu rzymskiego epoki 

żelaznej (II-IV w. n.e.) pochodzą m.in. ślady osadnictwa w Żukowie 57-71/7. W IV w.n.e. 

prawdopodobnie osadnictwo na tych terenach załamuje się, kiedy to ludność rodzima 

opuszcza teren Mazowsza przenosząc się na tereny czarnomorskie i do krajów imperium 

rzymskiego. Powrót osadnictwa na tereny obejmujące obecną gminę Mińsk Mazowiecki 

odnotowujemy dopiero w XI – XIII wieku. Intensywniejszy rozwój osadnictwa nastąpił od XV 

wieku. Z okresu średniowiecza pochodzą stanowiska w miejscowościach: Arynów 57-71/4, 

Żuków 57-71/7, Wólka Mińska 57-71/12, Borek Miński 57-71/16, Targówka 58-72/4, Natolin 

58-72/5. 
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5.2.2. Zabytkowe układy drożne  

 Przebieg dróg wszelkiego rodzaju charakteryzuje długotrwała niezmienność, ze 

względu na fakt, iż sieć osadnicza zmieniała się bardo powoli. W rezultacie można przyjąć, 

że stan dróg z XVI w., w ogromnej mierze odpowiada stanowi z XVIII czy XIX stulecia. 

Pewne zmiany zostały wprowadzone w sieci dróg publicznych w związku z rozwojem poczty 

w XVIII i XIX wieku. Wyodrębniono wtedy osobną kategorię dróg pocztowych, a 

gdzieniegdzie zaczęto także prostować niektóre odcinki gościńców. 

 Do najstarszych szlaków przebiegających przez teren obecnej gminy Mińsk 

Mazowiecki, należał gościniec wiodący z Czerska do Liwa. Gościniec czerski w kierunku 

południowym prowadził w stronę rzeki Mieni, którą przekraczał w miejscowości Zamienie, 

należącej do dóbr Gościańskich. Następnie przez Rudzienko i Rudno do Kołbieli gdzie 

przekraczał rzekę Świder i zmierzał do Czerska. Od północno-wschodniej strony Mińska 

gościniec ten przechodził przez Niedziałkę, Jakubów, Wiśniew i dalej do Liwa. Do 

funkcjonujących już w XV wieku dróg o dużym znaczeniu i przebiegających przez teren 

obecnej gminy Mińsk Mazowiecki, zalicza się trakt wiodący z Mińska przez Mikanów, 

Siennicę, Latowicz do Łukowa. Szczególne znaczenie dla terenów gminy Mińsk Mazowiecki 

posiadała droga Warszawa – Brześć Litewski. Wiodła ona przez Grochów, Janówek, Dębe 

Wielkie, Kobierne, Choszczówkę, Stojadła, Mińsk, Targówkę, Barczącą, Wiciejów, Mienię, 

Cegłów, Żeliszew, Siedlce i dalej do Brześcia.  

 Niezmiernie ważnym przedsięwzięciem drogowym było wybudowanie w latach 1819-

1823 bitego z kamienia traktu zwanego brzeskim a później traktem głównym podlaskim. Miał 

on rangę drogi państwowej i był jednym z pierwszorzędnych dróg po prawej stronie Wisły. 

Przechodząc przez okolice Mazowsza i Podlasia, stał się dogodnym szlakiem 

komunikacyjnym i pocztowym. Jego trasa na terenie gminy Mińsk Mazowiecki została 

znacznie zmieniona w stosunku do starego przebiegu drogi Warszawa – Brześć Litewski. 

Mianowicie został wytyczony na północ od starego szlaku i przechodził przez takie 

miejscowości jak: Osiny, w pobliżu Janowa, Ignaców i dalej na wschód poza terenem gminy, 

przez takie miejscowości jak: Jędrzejów, Kałuszyn, Siedlce. Wymienione drogi zasadniczo i 

dziś nic nie straciły ze swego znaczenia, nadal funkcjonują jako główne szlaki o przebiegu 

nie zmienionym przez setki lat. Najmniej uczęszczanym z wyżej wymienionych jest odcinek z 

Kędzieraka przez Podrudzie, Jędrzejnik do Glinianki. Trasa ta z powodzeniem może być 

uwzględniana przy wytyczaniu pieszych i rowerowych szlaków turystycznych. 

 5.2.3. Architektura sakralna  
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 Interesującym obiektem sakralnym na terenie gminy Mińsk Mazowiecki jest kościół 

parafialny p.w. św. Antoniego Padewskiego w Ignacowie. Usytuowany jest w dawnym 

zespole Domu Dziecka, obecnie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego. Wybudowany 

został w latach 1898-1902 według projektu architekta warszawskiego Stanisława 

Adamczewskiego. Kościół wymurowany został z cegły palonej na zaprawie wapiennej i 

obustronnie otynkowany. Kościół wzniesiono na planie prostokąta z prezbiterium od strony 

południowej i chórem muzycznym od strony północnej. Ściana czołowa prezbiterium 

przylega do gmachu Specjalnego Ośrodka Wychowawczego. Obiekt jest częściowo 

podpiwniczony z kryptą pod częścią prezbiterialną. Bryła prostopadłościenna, nakryta 

dachem dwuspadowym z murowanym szczytem od frontu. Elewacje otynkowane, na 

cokołach, z gzymsem koronującym i gładkim belkowaniem.  

 Elewacja frontowa jednoosiowa, poprzedzona siedmiostopniowymi schodami przed 

wejściem głównym. Na osi prostokątna płycina, w której drzwi i wyżej okno. Drzwi wejściowe 

prostokątne, dwuskrzydłowe, ujęte portalem w postaci zdwojonych lizen po bokach, na 

których wsparte proste belkowanie, zwieńczone trójkątnym frontonem o gładkim polu. Nad 

frontonem półkoliste okno ujęte półkolistym profilowanym obramieniem stykającym się u góry 

z belkowaniem. 

 Elewacje boczne rozczłonkowane czterema lizenami, w porządku wielkim, na których 

wspiera się gładkie belkowanie i profilowany gzyms podokapowy. Pomiędzy lizenami okna 

prostokątne, zakończone półkoliście z profilowanymi obramieniami na impostach. Od strony 

elewacji frontowej boczne drzwi wejściowe, prostokątne, jednoskrzydłowe, poprzedzone 

sześciostopniowymi schodami. Na kalenicy dachu, nad prezbiterium sygnaturka na planie 

kwadratu z hełmem obeliskowym zwieńczonym krzyżem metalowym na kuli.  

  

5.2.4. Założenia rezydencjonalne i folwarczne 

 Z przekazów archiwalnych wynika, że na terenie obecnej gminy Mińsk Mazowiecki, 

zlokalizowanych było kilkanaście zespołów rezydencjonalnych i folwarcznych. Wiele z nich 

nie przetrwało do naszych czasów, m.in. w takich miejscowościach, jak: Barcząca, Ignaców, 

Iłowiec, Józefów, Osiny, Zamienie. Inne zachowały się w szczątkowym stanie lub zostały 

mocno przebudowane, jak np. w Mariance, Starej Niedziałce, Starym Zakolu.  

 Najlepiej zachowanym i najcenniejszym jest zespół rezydencjonalny w Janowie 

założony został w 2 poł. XIX wieku. Pałac wybudowano w latach 1910-1914. Dobra należały 

wówczas do rodziny Ceglińskich, właścicielką była Celina z Potockich Ceglińska. Pałac 

został on rozplanowany na planie prostokąta. Bryła pałacu jest częściowo podpiwniczona, 

dwukondygnacyjna, z ryzalitem od frontu i tyłu, nakryta polskim dachem łamanym. Ryzalit 
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frontowy nakryty dwuspadowym dachem, poprzedzony czterokolumnowym portykiem, nad 

którym taras. Ryzalit ogrodowy, podobnie jak cała elewacja zwieńczony attyką, a u dołu 

obudowany bezstylową, parterową werandą. 

 Wokół pałacu rozciąga się park o układzie swobodnym, pochodzący z 2 połowy XIX 

w. i pocz. XX w. Najstarszym fragmentem parku jest aleja wjazdowa wysadzona lipami. 

Granicę 29 północną parku stanowi zespół czterech stawów. Wchodzą one w skład 

założenia kompozycyjnego. Za stawami w kierunku północnym i zachodnim znajdują się 

tereny wojskowe. Właściwy park krajobrazowy obejmował pierwotnie tereny za stawami. W 

okresie wojennym i powojennym uległ on likwidacji. Park otaczał pałac i obejmował tereny w 

kierunku północno-zachodnim. Tereny południowo-wschodnie użytkowano gospodarczo. 

Centralnym założeniem parkowym, nie licząc pałacu, był ogromny gazon będący 

przedłużeniem alei wjazdowej prowadzącej od głównej szosy Mińsk Mazowiecki – Siedlce. 

Aleja została obsadzona dwustronnie rzędowo lipami, natomiast gazon otoczono w 

późniejszym okresie swobodnymi grupami drzew i krzewów. Do drzew cennych na terenie 

parku zaliczyć należy lipy przy alei wjazdowej, z których kilka należałoby oznaczyć jako 

pomniki przyrody. Do drzew z XIX w. zaliczyć należy również kilka lip, wiązów, jesionów i 

kasztanowców w pozostałej części krajobrazowej parku. Rząd kasztanowców nad rowem w 

części zachodniej terenu w pobliżu sadu należy również zaliczyć do drzew najstarszych. 

Pozostałe drzewa są znacznie młodsze i pochodzą z różnych okresów dwudziestego wieku. 

Od strony zachodniej z parkiem pałacowym graniczy zespół folwarczny. Spośród obiektów 

gospodarczych w tym zespole, wyróżnia się dwukondygnacjową bryłą spichlerz - murowany 

z cegły na zaprawie wapiennej. Jest on wzniesiony na planie prostokąta, jednotraktowy, 

trójdziałowy.  

5.2.5. Budownictwo 

 W zabudowie zagród wiejskich na terenie gminy Mińsk Mazowiecki, typowe 

rozwiązanie sprowadza się do założenia składającego się z trzech podstawowych budynków: 

domu mieszkalnego, budynku inwentarskiego i stodoły. W obiektach wchodzących w skład 

siedliska, występuje głównie konstrukcja zrębowa. Podstawę konstrukcji stanowi podwalina 

łączona na obłap lub na nakładkę z zamkiem, posadowiona na kamieniach polnych lub 

ceglanej podmurówce. Od góry konstrukcję zrębu spinają oczepy związane na nakładkę z 

zamkiem oraz zacięte w oczepie belki stropowe ułożone w poprzek budynku. Więźba 

dachowa konstrukcji krokwiowo - jętkowej, krokwie zaczopowane w opasce, oczepie lub 

belkach stropowych. W zdecydowanej większości budynków występuje zewnętrzny 

szalunek. Konstrukcja sumikowo - łątkowa do wznoszenia zrębu nie jest spotykana. Ten 
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rodzaj konstrukcji stosowano do osadzenia okien i drzwi, zwłaszcza w okresie 

międzywojennym.  

 Wśród obiektów zainteresowania konserwatorskiego na terenie gminy Mińsk 

Mazowiecki, zdecydowanie przeważają obiekty drewniane. Obiekty murowane są nielicznie 

spotykane, np.: dom nr 9 w Ignacowie, dom nr 20 w Cielechowiźnie. Na terenie gminy 

najczęściej występują domy szerokofrontowe, dwutraktowe, w których pomieszczenia tworzą 

dwa ciągi wnętrz rozplanowanych równolegle do osi wzdłużnej budynku. Rozplanowanie 

wnętrz domów występujących na terenie gminy dzielimy zasadniczo na dwie grupy:  

- z dośrodkowym układem pomieszczeń, gdzie urządzenia ogniowo-grzewcze są 

usytuowane w centrum budynku a pomieszczenia wnętrza rozmieszczone są wokół tych 

urządzeń, np. dom przy ul. Górnej nr 47 w Janowie; dom nr 56 w Chmielewie; dróżniczówka 

przy ul. Warszawskiej 4 w Ignacowie. 

- z osiowym układem pomieszczeń, gdzie pomieszczenia usytuowane są symetrycznie po 

obu stronach budynku, np. dom przy ul. Wspólnej 13 w Arynowie; dom nr 14 w 

Cielechowiźnie; domy przy ul. Długiej 18 i 45 w Dłużce; dom nr 9 w Ignacowie; dróżniczówka 

przy ul. Kołbielskiej 80 w Zamieniu. 

 Na terenie gminy Mińsk Mazowiecki przeważnie występują dwa typy dachów:  

- dwuspadowe, najczęściej występujące, np.: dom nr 14 w Anielewie; dom nr 13 w Arynowie; 

dom przy ul. Szkolnej 20 w Cielechowiźnie; dawna karczma obecnie dom przy ul. 

Warszawskiej 2 w Ignacowie; dom przy ul. Górnej nr 47 w Janowie; dom przy ul. Długiej 7 w 

Hucie Mińskiej. 

 - dwuspadowe z naczółkami, np.: dom nr 18 w Gamratce; dom nr 23 w Dłużce; dom przy ul 

Mazowieckiej 17 w Budach Barcząckich. 

 Do unikatowych przykryć budynków na terenie gminy Mińsk Mazowiecki należy dach  

przyczółkowy w domu nr 4 w miejscowości Tartak oraz dach mansardowy na korpusie 

głównym Ośrodka Wypoczynkowego przy ul. Mińskiej 2 w Hucie Mińskiej.  

 W pierwszej połowie XX wieku dość licznie stosowano geometryczne motywy 

zdobnicze umieszczane głównie na szczytach domów, listwach podokapowych, drzwiach, 

okiennicach oraz nad drzwiami i oknami. Ten rodzaj budownictwa reprezentuje dom przy ul. 

Akacjowej 14 w Anielewie.      

 

5.2.6. Zabytki techniki  

 Na terenie zespołu dworsko-parkowego w Starej Niedziałce znajduje się wiatrak, 

który został translokowany z miejscowości Ceranów. Jest to obiekt typu koźlak, wzniesiony z 

drewna pod koniec XIX w. Pierwotnie posiadał jedno złożenie kamieni, najpierw „francuzy”, a 
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potem tzw. „kamienie sztuczne”. W okresie międzywojennym zamontowano mlewniki 

walcowe. Do 1952 roku pracował na wiatr, w tym też roku zamontowano silnik spalinowy 

„Perkun”. Od 1960 roku zainstalowano napęd elektryczny. Młyn pracował do 1970 roku. 

Wiatrak zbudowano na rzucie prostokąta ze ścianami lekko zbieżnymi ku górze. Nakryty jest 

dachem dwuspadowym z naczółkiem i nadwieszką nad ścianą mączną. Osadzony na koźle, 

budynek unieruchomiony. Podwaliny w kształcie równoramiennego krzyża. Cztery zastrzały 

połączone z podwalinami na podwójny zrąb czołowy, górą wczopowane w sztember. Ściany 

budynku konstrukcji szkieletowej. Szkielet podwiązany pod belki czołowe mącznicy i 

pojazdów. Tworzą go rygle pionowe – narożne, środkowe i poziome oraz skośne – zastrzały, 

miecze i belki oczepowe dodatkowo połączone ze sztagami paleczną i strzemienną. Ściany 

od zewnątrz odeskowane w układzie pionowym. Więźba dachowa drewniana konstrukcji 

krokwiowojętkowej. Dach kryty gontami. 

 W zespole folwarcznym przy założeniu rezydencjonalnym w Janowie, zlokalizowana 

jest gorzelnia. Jest ona murowana z czerwonej cegły, od wewnątrz tynkowana, wzniesiona 

na planie litery „C”, korpus trójdziałowy. Działy są zbliżone do siebie szerokością. W dziale 

środkowym wysuniętym ryzalitowo znajdują się dwa pomieszczenia, w dziale wschodnim -

główna hala produkcyjna. Skrzydło zachodnie jednotraktowe, czteropomieszczeniowe. W 

skrzydle wschodnim znajduje się komin gorzelni razem z wiatrołapem, kotłownia oraz dwa 

magazyny. Między skrzydłami, wolnostojący magazyn spirytusowy. Bryła mocno 

rozczłonkowana, złożona z wielu przylegających do siebie prostopadłościanów różnej 

wielkości. Korpus – tworzą dwukondygnacyjny prostopadłościan głównej hali produkcyjnej 

(aparatowni), parterowy prostopadłościan biura i słodowni oraz parterowa część mieszkalna. 

Część mieszkalna oraz słodownia na wysokim podmurowaniu. Przy mieszkaniach wąska i 

wysoka klatka schodowa, nakryta dwuspadowym daszkiem. Elewacje ceglane, na cokole, 

naroża ujęte lizenami, otwory okienne różnej wielkości z odcinkowymi łukami odciążającymi. 

Wewnątrz pomieszczenia różnej wielkości, bez cech je wyróżniających. We wszystkich 

pomieszczeniach produkcyjnych posadzki, w mieszkaniach podłogi.  

 5.2.7. Cmentarze  

 Cmentarz w Ignacowie położony jest na terenie płaskim pośród łąk i pól uprawnych. 

Założony został na planie prostokąta o dłuższych bokach od strony północnej i południowej. 

Nekropola ogrodzona jest nowym parkanem z prefabrykatów betonowych. Brama 

umieszczona jest w ogrodzeniu od strony północnej, na wprost drogi wiodącej do cmentarza 

od drogi łączącej szosę Mińsk Mazowiecki – Siedlce z zespołem Zakładu Wychowawczego 

w Ignacowie. Podstawowym elementem kompozycyjnym cmentarza jest aleja główna 
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biegnąca od bramy wjazdowej w kierunku południowym. Od tej alei odchodzą pod kątem 

prostym alejki boczne, dzieląc teren cmentarza na kwatery. Nagrobki sytuowane są w 

kwaterach jednorzędowo i zwrócone są frontem w kierunku północnym. Wykonane są w 

większości z lastryka. Najstarszym odnalezionym nagrobkiem jest mogiła siostry zakonnej 

Bronisławy Szteinberg, zmarłej w 1929 r., która była pierwszą przełożoną Zgromadzenia 

sióstr Miłosierdzia w Ignacowie. Roślinność na cmentarzu jest mało zróżnicowana i nie 

tworzy określonej kompozycji, obsadzone są przeważnie jego granice. Występują drzewa 

liściaste oraz żywotniki. 

  Do rzadko spotykanych cmentarzy innych wyznań w tej części Mazowsza, należy 

nekropola ewangelicka w Arynowie. Cmentarz usytuowany jest około 350 m na północ od 

centrum miejscowości. Położony jest na niewielkim wzniesieniu terenu, opadającym w 

kierunku południowym. Cmentarz otaczają łąki i pola uprawne. Założony został na planie 

prostokąta. Kompozycja cmentarza jest zupełnie zatarta poprzez dziko rosnące chwasty i 

krzewy. Zachowało się kilka nagrobków wykonanych z piaskowca, granitu, betonu, metalu. 

Spośród nich wyróżnia się dekoracyjnym opracowaniem nagrobek z piaskowca w postaci 

krzyża na cokole z czytelną inskrypcją: "Ś. P./ LUDWIK/ BORK/ ŻYŁ LAT 73/ ZM. DN. 29 

GRUDNIA 1934 R./ POKÓJ JEGO DUSZY". Cmentarz, a zwłaszcza jego granice, porastają 

kilkudziesięcioletnie dęby. Tworzą one dość regularną skupinę roślinności wysokiej, będącej 

widocznym akcentem lokalnego krajobrazu.  

5.2.8. Miejsca pamięci poza cmentarzami  

 Jedną z form upamiętniania ważnych wydarzeń z dziejów kraju było wznoszenie 

kapliczek, które pełniły rolę pomników. Taką kapliczkę-pomnik, upamiętniającą ocalenie wsi 

podczas I i II wojny światowej, wybudowano przy szkole w miejscowości Brzóze. Została 

wzniesiona na planie prostokąta z wnętrzem doświetlonym przez trzy okna zakończone 

ostrołukowo. Nakryta dachem brogowym z blachy, zwieńczonym żelaznym krzyżem o 

trójlistnych zakończeniach ramion. Na ścianie frontowej tablica inskrypcyjna z napisem: "NA 

PAMIĄTKĘ SZCZĘŚLIWEGO/ OCALENIA WSI BRZÓZE W CZASIE/ I i II WOJNY 

ŚWIATOWEJ/ 1914 - 1918   1939 - 1945/ i wyzwolenia ojczyzny/ w 1918 i 1945/ WIERNI 

SYNOWIE". 

 W miejscowości Gliniak ku czci rodziny Nalazków został wzniesiony pomnik. 30 

styczni 1943 roku, Niemcy otoczyli dom Nalazków, w którym znajdowała się cała 

ośmioosobowa rodzina. Podczas walki z okupantem, Stanisław Nalazek wraz z żoną 

Stefanią i najstarszą córką Stanisławą, zginęli w płomieniach palącego się domu. Pozostali 
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członkowie rodziny wydostali się z okrążenia. Działali później w oddziałach partyzanckich i 

również polegli w walce z okupantem w różnych częściach kraju.  

 Zofia Nalazek, żołnierz oddziału partyzanckiego swego brata, ranna we wsi Słup, 

została tam dnia 14 marca 1943 r. w bestialski sposób zamordowana. Wacław Nalazek 

zginął w sierpniu 1943 r. przy przewożeniu materiałów wybuchowych z Radzymina do 

Marek, zastrzelony podczas próby ucieczki. W tym samym roku 23 listopada poległ koło 

Małachowa w okręgu radomskim Jan Nalzek "Sokół", dowódca oddziału GL. Władysław 

został zastrzelony 12 stycznia 1944 r. w Legionowie, a Helana, aresztowana 19 lipca tegoż 

roku w Michalinie, zginęła na Pawiaku. Dla uczczenia pamięci bohaterskiej rodziny Nalazków 

wzniesiono pomnik w dniu 12 października 1968 r. 

 

5.2.9. Kapliczki i krzyże przydrożne  

Na terenie gminy Mińsk Mazowiecki, licznie  występują kapliczki i krzyże przydrożne, 

datowane na wiek XIX i 1 poł. XX wieku. Bardzo często były wznoszone przy alejach i 

drogach dojazdowych do rezydencji pałacowych i dworskich; na skrzyżowaniach dróg; w 

przydomowych ogródkach. Bardzo często stawiano je na pamiątkę ważnych wydarzeń i 

uroczystości. Do najokazalszych obiektów w tej grupie zabytków należą kapliczki domkowe z 

małym wnętrzem dostępnym przez drzwi. W kapliczkach zwykle umieszczano mały ołtarzyk, 

na którym były ustawione figury osób boskich oraz popularnych świętych. Ten typ 

reprezentuje murowana kapliczka w Grębiszewie z charakterystycznymi sterczynami  

flankującymi trójkątny szczycik. Bogatszy program budowlany w tej grupie obiektów posiada 

kapliczka w Józefowie z okazałymi drzwiami zakończonymi ostrołukowym przeszkleniem. 

Powszechnie na terenie gminy występują skromniejsze, murowane kapliczki w 

postaci słupów na rzucie kwadratu lub prostokąta, z małą wnęką, w której umieszcza się 

rzeźbę lub obraz z przedstawieniem postaci boskiej lub świętego. Kapliczki te często 

zdobione są szczycikami, gzymsami, płycinami o różnych formach i nakrywane daszkami 

wieńczonymi krzyżami wykutymi z metalu. Kapliczki w formie słupów spotykamy m.in. w: 

Karolinie, Podrudziu, Starej Niedziałce, Żukowie. Jednym z okazalszych i nie spotykanych w 

tej formie obiektów małej architektury sakralnej, jest słupowa kapliczka przydrożna przy ul. 

Wspólnej 40 w Królewcu, ze względu na oryginalną formę dachu zwieńczonego obeliskiem z 

krzyżem. 

Oryginalnością wyróżnia się kapliczka z 1935 roku, zrealizowana w postaci obejścia 

wymurowanego z cegły palonej, przy ul. Górnej 44 w Janowie. Kapliczka w formie ściany 

frontowej ujętej po bokach antami, nawiązuje do starożytnej architektury grackiej. W ścianie 

od frontu zaprojektowano trzy wnęki prostokątne sklepione odcinkowo, zamknięte szybami 
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oprawionymi w metalowe ramy. We wnękach umieszczono gipsowe, polichromowane figury 

różnych świętych. Poniżej wnęk zmontowano dwie tablice inskrypcyjne. Kapliczkę otacza 

niski murowany parkan z metalową furtką.   

 Zdecydowanie najczęściej spotykane są na terenie gminy, krzyże przydrożne. 

Posiadają one różne formy i przy wznoszeniu ich stosowano różne materiały, jak: granit, 

piaskowiec, żeliwo, kute żelazo, drewno. Metalowe krzyże osadzane w kamiennych 

cokołach, reprezentuje krzyż w Arynowie z 1917 roku, pieczołowicie odrestaurowany w 

ostatnim czasie. 

5.3. Zabytki objęte prawnymi formami ochrony 

 
5.3.1. Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków 
 
 W rejestrze zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego znajduje się 6 

obiektów zabytkowych z terenu gminy Mińsk Mazowiecki, ujętych w 4 decyzjach 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Wykaz zabytków ujętych w rejestrze zabytków został przedstawiony w tabeli nr 2. 

 
Tabela nr 2 

 
Wykaz obiektów z terenu gminy Mińsk Mazowiecki wpisanych 

do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego 
 

 
Lp. 

 
Obiekt i adres 
 

 
Materiał i datowanie 

 
Nr i data rejestru 

1 Kościół pw. św. Antoniego nr 10 w 
Ignacowie 
 

Mur., 1898 - 1902 r.  A-1182 z 2013 r.  

2 Pałac przy ul. Lipowej 4 w Janowie 
 

Mur., 1914 r. A-331 z 1983 r. 

3 Park pałacowy przy ul. Lipowej 4 
w Janowie 
 

2 poł. XIX w. A-331 z 1983 r. 

4 Gorzelnia przy ul. Wspólnej 3 
w Janowie 

Mur., pocz. XX w. A-1385 z 2017 r. 
 

5 Dwór przy ul. Mazowieckiej 44  
w Starej Niedziałce 

Mur., 2 poł. XIX w. 
 

A-332 z 1983 r. 

6 Park dworski przy ul. Mazowieckiej 
44 w Starej Niedziałce 

2 poł. XIX w. 
 

A-332 z 1983 r. 

 
 
5.3.2. Zabytki ruchome wpisane do rejestru zabytków 

 W rejestrze zabytków ruchomych województwa mazowieckiego nie figurują obiekty z 

terenu gminy Mińsk Mazowiecki.  
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5.3.3. Zabytki archeologiczne wpisane do rejestru zabytków  

 W rejestrze zabytków archeologicznych województwa mazowieckiego nie figurują 

obiekty z terenu gminy Mińsk Mazowiecki.  

5.3.4. Obiekty uznane za pomniki historii i parki kulturowe 

 Na terenie gminy Mińsk Mazowiecki nie figurują obiekty uznane jako pomniki historii, 

a także nie został utworzony park kulturowy. 

5.4. Zabytki w gminnej ewidencji zabytków. 

 W gminie Mińsk Mazowiecki, Wójt prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie 

zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.  

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 w porozumieniu z Wojewódzkim  

Konserwatorem Zabytków. 

Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Mińsk Mazowiecki, została zaktualizowana we 

wrześniu 2019 r. 

 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 z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 2067). 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. 

 Gminna ewidencja zabytków nie jest jedną z form ochrony zabytków wymienionych w 

art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. 

2018 r. poz. 2067) oraz zgodnie z art. 21 jest podstawą do sporządzenia programów opieki 

nad zabytkami. Dodatkowo ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. 2010 nr 75 poz. 474), 

istotnie wzmacnia rangę gminnej ewidencji zabytków poprzez między innymi obowiązek 

uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków projektów decyzji o Warunkach 

Zabudowy i Zagospodarowanie Terenu oraz projektów budowlanych dotyczących obiektów 

ujętym między innymi w gminnej ewidencji zabytków. 
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W celu ochrony stanowisk archeologicznych i nawarstwień kulturowych podczas 

inwestycji związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu, ważne jest określenie 

zasad ochrony zabytków archeologicznych ujętych w gminnej ewidencji zabytków, lub 

przeznaczonych do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków, w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, warunkach zabudowy i inwestycjach celu publicznego 

oraz respektowanie przez inwestorów zapisów dotyczących ochrony zabytków 

archeologicznych w opiniach i decyzjach właściwego miejscowo konserwatora zabytków. 

Gminna ewidencja zabytków nie jest zbiorem zamkniętym. Podlega ona weryfikacji i 

aktualizacji, niektóre obiekty są z niej wyłączane, jak również wytypowane nowe w 

porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków do niej włączane. 

Wykaz obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Mińsk Mazowiecki 
  

Anielew 

1. Dom przy ul. Akacjowej nr 14, drewn., l. 20-XX w. 

Arynów 

2. Cmentarz ewangelicki, pocz. XX w. 

3. Dom przy ul. Wspólnej nr 13, drewn., l.20-XX w. 

4. Krzyż przydrożny przy ul. Stanisławowskiej, mur./żeliwo, 1917 r. 

Brzóze 

5. Kapliczka przy Szkole Podstawowej na ul. Szkolnej, mur., l. 50-XX w. 

Cielechowizna 

6. Dom przy nr 14, drewn., l. 20-XX w. 

7. Dom przy ul. Szkolnej nr 20, mur., l. 30-XX w. 

Dłużka 

8. Dom przy ul. Długiej nr 18, drewn., l. 20-XX w. 

9. Dom przy ul. Długiej nr 45, drewn., l. 30-XX w. 

10. Kapliczka przydrożna przy skrzyżowaniu ulic Mazowieckiej i Długiej, mur., 1949 r. 

Gamratka 

11. Dom nr 18, drewn., l. 30-XX w. 

Gliniak 

12. Pomnik rodziny Nalazków, obok posesji nr 56, mur., 1968 r. 

Grębiszew 

13. Kapliczka przydrożna przy ul. Wspólnej 47, mur., l. 40-XX w. 
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Huta Mińska 

14. Ośrodek Wypoczynkowy przy ul. Mińskiej 2, mur., 2 poł. XIX w. 

15. Dom przy ul. Długiej 7, drewn., l. 20-XX w. 

Ignaców 

16. Kościół pw. św. Antoniego nr 10, mur., 1898 - 1902 r. nr rej. zab. A-1182 z 2013 r. 

17. Dom Dziecka nr 10, mur., 1904 r. 

18. Cmentarz katolicki, pocz. XX w. 

19. Dróżniczówka przy ul. Warszawskiej nr 4, mur., pocz. XX w. 

20. Dawna karczma, ob. dom przy ul. Warszawskiej nr 2, mur., k. XIX w. 

21. Dom przy drodze do kościoła nr 9, mur., k. XIX w. 

Janów 

22. Pałac przy ul. Lipowej 4, mur., 1914 r., nr rej. zab. A-331 z 1983 r. 

23. Park pałacowy przy ul. Lipowej 4, 2 poł. XIX w., nr rej. zab. A-331 z 1983 r. 

24. Gorzelnia przy ul. Wspólnej 3, mur., pocz. XX w. nr rej. zab. A-1385 z 2017 r. 

25. Spichlerz przy ul. Wspólnej 1, mur., pocz. XX w. 

26. Dom przy ul. Górnej 47, drewn., pocz. XX w. 

27. Kapliczka przydrożna przy ul. Górnej 44, mur., 1935 r. 

Józefów 

28. Kapliczka przydrożna nr 2, mur., l. 30-XX w. 

Karolina 

29. Kapliczka przydrożna przy ul. Głównej nr 31, mur., 1935 r. 

Królewiec 

30. Kapliczka przydrożna przy ul. Wspólnej nr 40, mur., 1929 r. 

Podrudzie 

31. Kapliczka przydrożna przy ul. Sosnowej 2, mur., 1906 r. 

Stara Niedziałka 

32. Dwór przy ul. Mazowieckiej 44, mur., 2 poł. XIX w., nr rej. zab. 332 z 1983 r. 

33. Park dworski przy ul. Mazowieckiej 44, 2 poł. XIX w., nr rej. zab. 332 z 1983 r. 

34. Dom nr 44 w zespole dworskim przy ul. Mazowieckiej 44, 2 poł. XIX w. 

35. Spichlerz z zespole dworskim przy ul. Mazowieckiej 44, drewn., pocz. XX w. 

36. Wiatrak w zespole dworskim przy ul. Mazowieckiej 44, drewn., pocz. XX w. 

37. Kapliczka przydrożna przy ul. Mazowieckiej 178, mur., l. 30-XX w. 

38. Kapliczka przydrożna przy ul. Zielonej 36, mur., 1945 r. 
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Stare Zakole 

39. Dwór przy ul. Wspólnej 33, mur., XIX/XX w. 

40. Pozostałości parku dworskiego, ul. Wspólna 33, XIX/XX w. 

Tartak 

41. Dom nr 4, drewn., 2 poł. XIX w. 

Zamienie 

42. Dróżniczówka przy ul. Kołbielskiej 80, mur., pocz. XX w. 

Żuków 

43. Kapliczka przydrożna przy ul. Kościelnej nr 6, mur., l. 20-XX w. 

 

 
Wykaz stanowisk archeologicznych ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy 
Mińsk Mazowiecki 

 

Arynów 

1. Ślad osadnictwa, XV - XVII w. 

2. Wieś historyczna, XVI - XIX w. 

Barcząca 

3. Osada, XVI - XVIII w. 

Borek Miński 

4. Obozowisko, ślady osadnictwa, wczesna epoka brązu. 

Brzóze 

5. Ślady osadnictwa, epoka brązu i epoka żelaza. 

6. Wieś historyczna, XV - XIX w. 

Chmielew 

7. Ślad osadnictwa, okres nowożytny. 

8. Ślad osadnictwa, epoka kamienia. 

Cielechowizna 

9. Osada, okres nowożytny. 

Dłużka 

10. Wieś historyczna, XVI - XIX w. 

Gamratka 

11. Znalezisko luźne, epoka kamienia. 

Grębiszew 

12. Ślad osadnictwa, epoka kamienia, epoka brązu. 
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Huta Mińska 

13. Pozostałości huty szkła, XIX w. 

Ignaców 

14. Ślad osadnictwa, XV - XVII w. 

Janów 

15. Skarb monet, okres nowożytny. 

Józefów 

16. Ślad osadnictwa, epoka brązu. 

17. Ślad osadnictwa, cmentarzysko, neolit, epoka brązu. 

18. Ślady osadnictwa, epoka brązu. 

19. Ślad osadnictwa, epoka brązu. 

20. Ślad osadnictwa, epoka brązu. 

Karolina 

21. Wieś historyczna, XVI - XX w. 

Kluki 

22. Ślad osadnictwa, epoka brązu. 

Maliszew 

23. Ślady osadnictwa, wczesna epoka brązu. 

Marianka 

24. Stanowisko nieokreślone, paleolit. 

25. Ślad osadnictwa, mezolit. 

Niedziałka Druga 

26. Ślad osadnictwa, mezolit. 

27. Ślady osadnictwa, neolit, epoka kamienia, XVI - XVII w. 

28. Ślad osadnictwa, nieokreślone. 

29. Ślad osadnictwa, epoka kamienia. 

Stara Niedziałka 

30. Znalezisko luźne, neolit. 

31. Wieś historyczna, późne średniowiecze, okres nowożytny. 

32. Wieś historyczna, okres starożytności, średniowiecze. 

Targówka 

33. Osada, późne średniowiecze. 

Wólka Iłowiecka 

34. Ślad osadnictwa, epoka kamienia- epoka żelaza. 
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Wólka Mińska 

35. Ślady osadnictwa, epoka neolitu i okres nowożytny. 

36. Ślady osadnictwa, 2 połowa XV - XVI w. 

37. Wieś historyczna, XV - XIX w. 

Żuków 

38. Ślady osadnictwa, mezolit. 

39. Ślady osadnictwa, paleolit schyłkowy, epoka krzemienia. 

40. Ślady osadnictwa, wczesna epoka brązu. 

41. Folwark historyczny, XVI - XVIII w. 

 

 
 

5.5. Obiekty wpisane do rejestru pomników przyrody  

 Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich 

skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturalnej, historyczno – pamiątkowej i 

krajobrazowej oraz odznaczają się indywidualnymi cechami wyróżniającymi je wśród innych 

tworów. W rejestrze pomników przyrody województwa mazowieckiego znajdują się obiekty  

występujące na terenie gminy Mińsk Mazowiecki.   

 Wykaz pomników przyrody ujętych w rejestrze został przedstawiony w tabeli nr 3. 

Tabela nr 3     

 

 Wykaz pomników przyrody z terenu gminy Mińsk Mazowiecki 

 

 

Lp 

 

Akt prawny 

obowiązujący 

 i data publikacji 

 

Lokalizacja 

 

Pomnik  

przyrody 

 

Obwód  

[ cm ] 

 

Wyso

-kość 

[ m ] 

 

Nr rej. 

wojew. 

1. Orzeczenie UW 

 w Siedlcach  

z 21.12.1976 r. 

RLS-OP-IX-

7140/9/76 

Dłużka, 

 pole J. Jędrasiak, 

20 m na płd. od 

drogi Dłużka - 

Brzuze  

Dąb szypułkowy  300  

 

 

 

 25  

 

 

 

156 

 

 

 

 

2. Orzeczenie UW 

 w Siedlcach  

z 29.07.1978 r. 

RLS-OP-IX-

7140/9/78 

Janów,  

park podworski, 

aleja dojazdowa 

Pięć lip 

drobnolistnych, 

1 wiąz 

szypułkowy, 

1 jawor, 

1 klon pospolity 

210 -  

370 

20-25 186 
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3. Orzeczenie UW 

 w Siedlcach 

 z 29.07.1978 r. 

RLS-OP-IX-

7140/10/78 

Ignaców, 

obok budynku 

szkoły specjalnej 

Dąb szypułkowy 337 23 187 

4. Orzeczenie UW  

w Siedlcach  

z 14.12.1982 r. 

RLS-OP-IX-

7140/11/82 

Huta Mińska, 

Obok zabud. 

Cz. Kubickiego 

Dąb szypułkowy 370 21 258 

5. Orzeczenie UW  

w Siedlcach  

z 14.12.1982 r. 

RLS-OP-IX-

7140/11/82 

Zakole 

Wiktorowo, 

działka przy 

 rzece Mienia  

wł. W. Szulc 

Dwa dęby 

szypułkowe, 

90 

230 

25 

23 

259 

6. Zarządzenie 

Wojewody 

Siedleckiego, 

100/89,  

z 22.12.1989 r. 

Niedziałka Stara, 

park zabytkowy 

Lipa 

szerokolistna 

373 21 449 

7. Rozporządzenie 

Wojewody 

Siedleckiego, 

23/92,  

z 28.05.1992 r. 

Anielina, 

Pole W. 

Boruckiego 

Dąb szypułkowy 346 20 498 

8. Orzeczenie PWRN 

w Warszawie 

Z 29.11.1972 r. 

zn. Rlop- 

831/133/72  

Gliniak, 

Lasy Państwowe, 

Leśnictwo 

Stankowizna, 

Oddział 144a 

Sosna 

zwyczajna 

375 22 57 

 
 
5.6. Zabytki o najwyższym znaczeniu dla gminy 

 Znacznymi wartościami charakteryzuje się kościół parafialny pw. św. Antoniego w 

Ignacowie. Wybudowany został w latach 1898-1902 według projektu znanego architekta 

warszawskiego Stanisława Adamczewskiego. Kościół wymurowany został z cegły palonej na 

zaprawie wapiennej i obustronnie otynkowany. Kościół wzniesiono na planie prostokąta z 

prezbiterium od strony południowej i chórem muzycznym od strony północnej. Bryła 

prostopadłościenna, nakryta dachem dwuspadowym z murowanym szczytem od frontu. 

Elewacje otynkowane, na cokołach, z gzymsem koronującym i gładkim belkowaniem. 

Interesującym wyróżnikiem w architekturze kościoła jest sygnaturka na planie kwadratu z 

hełmem obeliskowym zwieńczonym krzyżem metalowym na kuli, umieszczona na kalenicy 

dachu nad prezbiterium. 
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 Na szczególną uwagę wśród zabytków architektury rezydencjonalnej zasługuje płac 

w Janowie, wybudowany w latach 1910-1914. Pałac został on rozplanowany na planie 

prostokąta. Bryła pałacu dwukondygnacyjna, z ryzalitem od frontu i tyłu. Ryzalit frontowy 

nakryty dwuspadowym dachem, poprzedzony czterokolumnowym portykiem, nad którym 

taras. Niezwykłym elementem i rzadko spotykanym rozwiązaniem architektonicznym jest 

przykrycie pałacu polskim dachem łamanym. Do cennych obiektów przestrzennych należy 

park otaczający pałac. Założony w drugiej połowie XIX w., w modnym ówcześnie układzie 

swobodnym, nawiązującym do naturalnego krajobrazu. Najstarszym fragmentem parku jest 

aleja wjazdowa wysadzona lipami. Granicę  północną parku stanowi zespół czterech stawów. 

Wchodzą one w skład założenia kompozycyjnego. Centralnym założeniem parkowym, nie 

licząc pałacu, był ogromny gazon będący przedłużeniem alei wjazdowej prowadzącej od 

głównej szosy Warszawa - Brześć.  Aleja została obsadzona dwustronnie rzędowo lipami, 

natomiast gazon otoczono swobodnymi grupami drzew i krzewów. Do wartościowych drzew  

na terenie parku z XIX wieku, należy zaliczyć: lipy, jesiony, wiązy, kasztanowce, a niektóre z 

nich zostały wpisane do pomników przyrody.  

 Duże znaczenie posiada również gorzelnia w Janowie, ze względu na to, iż jest to 

obiekt już unikatowy. Została wybudowana na pocz. XX wieku. Jest ona murowana z 

czerwonej cegły, wzniesiona na planie litery „C”, korpus trójdziałowy. Bryła mocno 

rozczłonkowana, złożona z wielu przylegających do siebie prostopadłościanów różnej 

wielkości. Korpus tworzą: dwukondygnacyjny prostopadłościan głównej hali produkcyjnej 

(aparatowni), parterowy prostopadłościan biura i słodowni oraz parterowa część mieszkalna. 

Część mieszkalna oraz słodownia na wysokim podmurowaniu. Elewacje ceglane, na cokole, 

naroża ujęte lizenami, otwory okienne różnej wielkości z odcinkowymi łukami odciążającymi. 

Zachowały się główne elementy architektoniczne gorzelni łącznie z wysokim kominem. Po 

odpowiedniej adaptacji do nowej funkcji, gorzelnia może stać się wielka atrakcja turystyczną 

regionu mińskiego.  

 Kapliczki i krzyże przydrożne o bardzo ciekawej i wyszukanej architekturze, stanowią 

kolejną grupę walorów sakralnych występujących na terenie gminy Mińsk Mazowiecki. Są 

one bezpośrednio związane są z historią tego terenu, jak również wykazują cechy 

architektury regionalnej oraz stanowią istotne uzupełnienie krajobrazu kulturowego gminy. 

Na szczególną uwagę zasługują kapliczki w Grębiszewie i Józefowie.  

 

6. Ocena stanu dziedzictwa kulturowego gminy. Analiza szans i zagrożeń 

Analiza SWOT stanowi jedną z najpopularniejszych technik analitycznych, 

pozwalających na porządkowanie informacji oraz diagnozowanie sytuacji wspólnoty 



 

Program opieki nad zabytkami Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2020 - 2023 

 

 

 

Mińsk Mazowiecki 2019 

 
73 

samorządowej w konkretnych 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 lokalną, dzięki czemu 

wyróżnić można czynniki: pozytywne, czyli atuty i szanse, oraz negatywne, czyli słabości i 

zagrożenia. 

Poniżej przedstawione zostały wyniki analizy SWOT (Tabela nr 4), skoncentrowanej 

wokół problematyki zarządzania zasobem dziedzictwa kulturowego w gminie Mińsk 

Mazowiecki. Oznacza to, że obok zagadnień związanych z ochroną i opieką nad zabytkami, 

uwzględniono także inne czynniki, które wynikają z wielości i różnorodności elementów 

składających się na dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. W tabeli znalazły się 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 kulturowego i przyrodniczego dla rozwoju gminy.  

Tabela nr 4                                      Analiza SWOT 

 

Mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia w odniesieniu do dziedzictwa 

kulturowego Gminy      

 

MOCNE STRONY 

 

 

SŁABE STRONY 

 Niski stopień zanieczyszczenia 

środowiska. 

 Bliskość miast: Warszawy i Mińska 

Mazowieckiego. 

 Krajobraz kulturowy i przyrodniczy 

Mińskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu. 

  Niewystarczające nakłady finansowe na 

ochronę dziedzictwa kulturowego. 

   Brak oznakowania obiektów zabytkowych 

    wpisanych do rejestru zabytków. 

   Stosunkowo niewielka dbałość o obiekty 

wpisane do gminnej ewidencji zabytków 
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 Dobre warunki do rozwoju turystyki 

  krajoznawczej i specjalistycznej: 

rowerowej, konnej. 

 Opracowanie propozycji szlaków 

turystycznych na terenie gminy w 

publikacjach turystycznych. 

 Różnorodność zabytków i miejsc o 

charakterze historycznym oraz 

przyrodniczym. 

 Obowiązujące miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego dla 

miejscowości z terenu gminy z 

wyznaczonymi strefami ochrony 

konserwatorskiej. 

 Aktualizowana gminna ewidencja 

zabytków. 

 Wzrastający poziom wiedzy i promowanie 

tradycji i regionalizmu. 

 Rosnące zainteresowanie właścicieli 

zabytków w kwestii  ochrony zabytków. 

 Dostęp samorządu do funduszy Unii 

Europejskiej oraz tanich i 

długoterminowych kredytów. 

 Akcentowanie rozwoju turystyki z 

wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego 

w dokumentach strategicznych gminy. 

 

   Niedostateczna liczba publikacji na 

temat dziedzictwa kulturowego gminy. 

 Słaba infrastruktura turystyczna i 

niewystarczający poziom rozwoju bazy 

turystycznej. 

 Niewystarczająca świadomość 

społeczna o konieczności należytej 

opieki nad zabytkami. 

  Duży koszt rewaloryzacji zabytków i brak 

środków finansowania na tego rodzaju 

zadań.   

  Niska świadomość społeczna dotycząca 

zabytków techniki i wartości dziedzictwa 

przemysłowego oraz zły stan zabytków 

techniki. 

 Niewystarczająca promocja oraz 

edukacja dotycząca walorów dziedzictwa 

kulturowego (brak zajęć w placówkach 

oświatowych oraz opracowań 

poświęconych wyłącznie zabytkom). 

 Brak lub niska wiedza o prawnych 

zobowiązaniach właścicieli do należytego 

utrzymywania obiektów zabytkowych. 

 Brak wiedzy na temat źródeł i sposobów 

pozyskiwania środków na odnowę 

zabytków wśród właścicieli. 

 

 

SZANSE 

 

ZAGROŻENIA 

 Położenie na skrzyżowaniu ważnych 

szlaków komunikacyjnych.  

 Czyste naturalne środowisko 

przyrodnicze. 

 Korzystne warunki dla rozwoju turystyki 

 Niedostateczne środki na ochronę i 

renowację zabytkowych obiektów. 

 Braki w edukacji kulturowej oraz 

niedostateczna świadomość wartości 

zasobów kulturowych. 
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ze względu na walory przyrodnicze i 

krajobrazu kulturowego. 

 Wzrost zainteresowania aktywnym 

wypoczynkiem i agroturystyką 

 Rosnące zapotrzebowanie na turystykę 

na obszarach położonych niedaleko 

aglomeracji warszawskiej. 

 Oznakowanie szlaków i tras 

turystycznych pod kątem zabytków i 

atrakcji turystycznych. 

 Budowa baz turystycznych w oparciu o 

obiekty i obszary historyczne oraz walory 

przyrodnicze. 

 Działalność na terenie powiatu Lokalnej 

Grupy Działania „Ziemi Mińskiej”.  

 Uwzględnienie potrzeb ochrony zabytków 

w dokumentach strategicznych i 

programowych oraz planowaniu  i 

zagospodarowaniu przestrzennym gminy.  

 Systematyczna aktualizacja dokumentów 

na poziomie gminy. 

 Wypracowanie i promocja wzorców 

architektonicznych nawiązujących do 

lokalnej tradycji budowlanej. 

 Finansowanie ochrony dziedzictwa 

kulturowego z wykorzystaniem różnych 

źródeł (międzynarodowych, państwowych, 

samorządowych, prywatnych).  

 Promocja walorów krajobrazu kulturowego 

i przyrodniczego gminy. 

 Aktywny udział stowarzyszeń i instytucji 

kultury w należytym zachowaniu 

dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 

gminy. 

 Brak jasnych i przejrzystych przepisów 

regulujących działania przy obiektach 

zabytkowych niewpisanych do rejestru 

zabytków. 

 Degradacja krajobrazu kulturowego 

poprzez wprowadzanie nowej zabudowy 

nie nawiązującej do tradycji regionu, 

 Brak środków finansowych na 

infrastrukturę. 

 Wzrost kosztów prac remontowo-

konserwatorskich zabytków. 

 Trudny dostęp do zewnętrznych źródeł 

finansowania opieki nad zabytkami. 

 Postępująca degradacja zbytków 

drewnianych. 

 Rabunek stanowisk archeologicznych 

przez nieuprawnionych "poszukiwaczy 

skarbów" penetrujących stanowiska 

wykrywaczami metali. 

 Pogarszający się stan techniczny 

zabytków spowodowany opuszczeniem 

lub niewłaściwym użytkowaniem. 

 Traktowanie konieczności ochrony 

dziedzictwa kulturowego jako problemu 

konfliktogennego i ograniczającego 

swobodę dysponowania własnością 

prywatną. 

 Obciążenie gminy nowymi zadaniami bez 

zabezpieczenia środków finansowych. 
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7. Założenia programowe 

7.1. Priorytety w zakresie opieki nad zabytkami Gminy Mińsk Mazowiecki 

 Na podstawie analizy szans i zagrożeń występujących w otoczeniu oraz mocnych i 

słabych stron Gminy w odniesieniu do dziedzictwa kulturowego, określono następujące 

priorytety działań w zakresie opieki nad zabytkami. 

1. Badanie i dokumentacja dziedzictwa kulturowego oraz edukacja i popularyzacja 

służąca budowaniu tożsamości lokalnej. 

2. Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego gminy, jako element 

rozwoju gospodarczo-społecznego. 

3. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy w oparciu o dziedzictwo kulturowe oraz 

wartości krajobrazowe i przyrodnicze 

7.2. Kierunki działań w zakresie opieki nad zabytkami 

 Opieka nad zabytkami stanowi jeden z obszarów działania dla władz lokalnych. 

Jako kierunki działań realizacji Programu opieki nad zabytkami Gminy Mińsk Mazowiecki w 

ramach przyjętych priorytetów uznano: 

1. Prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków. 

2. Edukacja i popularyzacja wiedzy o regionalnym dziedzictwie kulturowym gminy. 

3. Zintegrowana ochrona dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego. 

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

zachowania.  

5. Tworzenie oferty turystycznej uwzględniającej walory kulturowe i przyrodnicze terenu. 

6.  Poprawa jakości infrastruktury służącej funkcjonowaniu i rozwojowi turystyki i 

rekreacji.  

7. Rozwijanie  systemu informacji turystycznej. 

 

Priorytet I:  

Badanie i dokumentacja dziedzictwa kulturowego oraz edukacja i popularyzacja 

służąca budowaniu tożsamości lokalnej 

 

Tabela 5 
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Kierunki działania 

 

Zadania 

Prowadzenie Gminnej 

Ewidencji Zabytków. 

 

 Włączanie nowych obiektów do gminnej ewidencji 

zabytków w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków. 

 Uzupełnianie informacji na kartach adresowych zabytków. 

 Prowadzenie monitoringu i weryfikacji (w tym wyłączanie) 

obiektów uwzględnionych w gminnej ewidencji zabytków 

(z zastosowaniem komputerowej bazy danych). 

 Dokumentowanie obiektów planowanych do wyłączenia z 

gminnej ewidencji zabytków wymaganymi kartami.  

 

Edukacja i popularyzacja 

wiedzy o regionalnym 

dziedzictwie kulturowym 

gminy. 

 Wprowadzenie i upowszechnienie tematyki ochrony 

dziedzictwa kulturowego do systemu edukacji szkolnej 

poprzez organizację zajęć na temat zabytków, ich roli oraz 

wartości z punktu widzenia historii i współczesności celem 

kształtowania regionalnej tożsamości kulturowej. 

 Organizowanie i wspieranie realizacji konkursów, wystaw i 

innych działań edukacyjnych. 

 Wspieranie badań archeologicznych na stanowiskach o 

dużych wartościach kulturowych.       

 Założenie internetowej bazy danych o obiektach 

posiadających wartość zabytkową znajdujących się na 

terenie gminy. 

 Wykorzystanie imprez masowych organizowanych w  

gminie i powiecie oraz innych okazji budzących 

zainteresowanie mediów do promocji dziedzictwa 

kulturowego. 

 

 

Priorytet II:  

Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego gminy, jako element 

rozwoju gospodarczo - społecznego. 
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Tabela 6 

 

Kierunki działania 

 

Zadania 

Zintegrowana ochrona 

dziedzictwa kulturowego i 

środowiska przyrodniczego          

 Dbałość o włączanie zagadnień ochrony zabytków przy 

opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

 Wdrażanie zapisów programów rewitalizacji, studiów 

historyczno-urbanistycznych, katalogów typu zabudowy 

regionalnej w realizacji zagospodarowania przestrzennego 

gminy (w tym w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego)   

 Konsekwentne egzekwowanie zapisów dotyczących 

działalności inwestycyjnej na obszarach objętych ochroną 

ustaloną w planach zagospodarowania przestrzennego. 

 Realizowanie nowej zabudowy w harmonii z historyczną 

kompozycją układu przestrzennego, gabarytami oraz 

formą architektoniczną tworzącej go zabudowy. 

 Wnioskowanie do Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków o wpisanie obiektów do rejestru zabytków.  

 Ochrona panoram oraz przedpoli widokowych przy 

obiektach o znacznych wartościach kulturowych.  

 

Zahamowanie procesu 

degradacji zabytków i 

doprowadzenie do poprawy 

stanu ich zachowania 

 Podejmowanie starań o uzyskanie środków zewnętrznych 

na rewaloryzację zabytków. 

 Wykonywanie prac remontowych przy obiektach 

zabytkowych. 

 Dokonywanie zmian sposobu użytkowania lub adaptacji 

nie użytkowanych obiektów zabytkowych do nowych 

funkcji. 

 Rewaloryzacja obszarów i obiektów zabytkowych. 

 Doradztwo w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie 

prac przy zabytku. 

 Stosowanie zachęt prawnych i finansowych oraz pomocy 

publicznej dla inwestorów, właścicieli i użytkowników 
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obiektów zabytkowych.   

 Przeprowadzanie kontroli obiektów zabytkowych z 

udziałem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod 

kątem oceny stanu zachowania.  

 Przeprowadzanie kontroli obiektów zabytkowych z 

udziałem Straży Pożarnej, pod kątem zabezpieczenia 

przeciwpożarowego.  

 Przeprowadzanie kontroli obiektów zabytkowych z 

udziałem Policji, pod kątem zabezpieczenia przeciw 

włamaniom.  

 Zabezpieczenie obiektów zabytkowych przed pożarem, 

zniszczeniem i kradzieżą ( montaż instalacji 

przeciwpożarowej i alarmowej, zabezpieczeń przeciw 

włamaniom). 

 Prowadzenie prac konserwatorskich przy kapliczkach. 

 

 

 

Priorytet III:  

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy w oparciu o dziedzictwo kulturowe oraz 

wartości krajobrazowe i przyrodnicze 

 

Tabela 7 

 

Kierunki działania 

 

Zadania 

Tworzenie oferty 

turystycznej 

uwzględniającej walory 

kulturowe i przyrodnicze 

terenu 

 Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z organizacjami 

turystycznymi, w celu stworzenia wspólnej oferty 

turystycznej. 

 Podejmowanie współpracy z władzami powiatu i 

województwa w celu włączenia oferty turystycznej gminy w 

system o większym zasięgu. 

 Kontynuowane współpracy z mediami w celu przekazu 

szerokiemu gronu odbiorców informacji dotyczących 

walorów kulturowych i przyrodniczych gminy.  

 Wytyczanie szlaków turystycznych pieszych, rowerowych, 
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konnych, tras i ścieżek dydaktycznych wykorzystujących 

walory dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.  

Poprawa jakości 

infrastruktury służącej 

funkcjonowaniu i rozwojowi 

turystyki i rekreacji 

 Stworzenie korzystnych warunków dla działalności 

prywatnych inwestorów branży hotelarsko-

gastronomicznej oraz turystycznej. 

 Dbanie o efektowny wygląd i odpowiednią aranżację 

przestrzeni publicznej w otoczeniu obiektów zabytkowych. 

 Oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków 

obowiązującymi tabliczkami. 

 Wspieranie działalności gospodarstw agroturystycznych. 

 Tworzenie zaplecza turystycznego miejscowości 

(pensjonaty, zajazdy, bary, restauracje, kawiarnie). 

Rozwijanie systemu 

informacji turystycznej 

 Uzupełnienie systemu informacji wizualnej w formie tablic 

informacyjnych dotyczących najważniejszych obiektów 

historycznych i przyrodniczych znajdujących się na terenie 

gminy.  

 Wspieranie organizacji i stowarzyszeń w opracowaniu i 

publikacji materiałów dotyczących krajobrazu kulturowego 

i przyrodniczego gminy.  

 Kontynuacja działalności wydawniczej, tj., opracowanie 

folderów, informatorów, kalendarzy i innych wydawnictw 

na temat dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego gminy. 

 

 

8. Instrumentarium realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami 

W celu realizacji niniejszego Programu opieki nad zabytkami Gminy Mińsk 

Mazowiecki, wykorzystane zostaną następujące kategorie instrumentów: 

1) instrumentów prawnych, dzięki którym realizacja zadań przez Wójta Gminy Mińsk 

Mazowiecki z zakresu dotyczącego ochrony dziedzictwa kulturowego odbywać się będzie w 

oparciu o przepisy:  

 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 

2018 r., poz. 2067 ze zm.)  

 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1396 ze zm.) 
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 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

       (Dz. U. z 2018, poz. 1945 ze zm.) 

 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze  

zm.)  

 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018  

poz. 2204) 

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 2019 r., poz.1186 ze zm.) 

 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 

1991 r. (Dz. U. 2018 poz. 1983 ze zm.).  

 Aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
 

 Dokumentów wydawanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

wynikających z przepisów ustawowych. 

2) instrumentów finansowych, dzięki którym realizacja zadań przez Wójta Gminy Mińsk 

Mazowiecki zakresu dotyczącego ochrony dziedzictwa kulturowego odbywać się będzie 

poprzez:  

 korzystanie z przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 2019 r. o podatku rolnym ( Dz. U. 

2019, poz. 1256) zwalniającej od podatku rolnego: grunty wpisane do rejestru 

zabytków, pod warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania zgodnie z przepisami o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, (Art. 12, ust.1, pkt.11); 

 korzystanie z przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. 2019, poz. 1170) zwalniającej z podatku od nieruchomości: budynki 

i grunty wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i 

konserwacji zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych 

na prowadzenie działalności gospodarczej, w oparciu o ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.); 

  korzystanie z przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i 

darowizn (Dz. U. z 2019 r., poz. 1813) ustalającej: zwolnione od podatku jest nabycie 

spadku  zabytków  nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, jeżeli nabywca 

jest  zaliczany  do I lub II  grupy  spadkowej oraz zabezpiecza je i konserwuje  

zgodnie  z  obowiązującymi   przepisami.  Zwolnienie  od  podatku  przysługuje  też w 

przypadku nabycia spadku zabytków ruchomych i kolekcji wpisanych do rejestru 

zabytków; 

 udzielania dotacji na prace remontowe, konserwatorskie i budowlane przy zabytkach; 



 

Program opieki nad zabytkami Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2020 - 2023 

 

 

 

Mińsk Mazowiecki 2019 

 
82 

 rozważenie wprowadzenia ulg podatkowych dla właścicieli obiektów znajdujących się 

w gminnej ewidencji zabytków, warunkowane właściwym utrzymywaniem tych 

obiektów;  

 finansowanie prac konserwatorskich i remontowych przy obiektach zabytkowych 

będących własnością miasta;  

 korzystanie z programów uwzględniających finansowanie z funduszy europejskich 

oraz dotacje i subwencje;  

 rozważenie uchwalania dotacji dla właścicieli i posiadaczy obiektów ujętych w 

gminnej ewidencji zabytków na realizację prac remontowo-konserwatorskich; 

 korzystanie z formy współpracy między podmiotami publicznymi a sektorem 

prywatnym, w ramach „Partnerstwa publiczno-prywatnego” (PPP), poprzez dzielenie 

ryzyka, wspólne korzystanie ze specjalistycznej wiedzy sektora prywatnego lub 

dodatkowego źródła kapitału. Zastosowanie formuły PPP umożliwia podział kosztów i 

ryzyka pomiędzy partnera publicznego i prywatnego, ułatwia realizację spraw 

administracyjno-proceduralnych. Dzięki szerszej ofercie zwrotnych instrumentów 

finansowych (m.in. pożyczek, poręczeń) będzie można wesprzeć więcej projektów 

realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. 

 Nadal finansowane będą inwestycje w ochronę środowiska i energetykę, także 

projekty m.in. z dziedziny kultury, zatrudnienia, edukacji czy przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu. Wsparcie otrzymają projekty związane z kompleksową 

rewitalizacją (w tym rewitalizacją społeczną), ekologicznym transportem, gospodarką 

niskoemisyjną.  

3) instrumentów koordynacji, dzięki którym realizacja zadań przez Wójta Gminy Mińsk 

Mazowiecki z zakresu dotyczącego ochrony dziedzictwa kulturowego odbywać się będzie 

poprzez:  

 realizację projektów i programów dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego 

zapisanych w wojewódzkich i powiatowych strategiach, programach ochrony 

środowiska;  

 realizację projektów i programów gminy, dotyczących ochrony dziedzictwa 

kulturowego gminy (np. strategia rozwoju gminy, plany rozwoju lokalnego, programy 

rozwoju infrastruktury gminy, programy ochrony środowiska przyrodniczego, 

programy prac konserwatorskich, studia i analizy, koncepcje, plany rewitalizacji); 

 współpracę z sąsiednimi samorządami w celu wypracowania wspólnej polityki 

ochrony środowiska kulturowego i przyrodniczego; 
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 prowadzenie instytucji, w tym tworzenie podmiotów prawnych;  

 współpraca z organizacjami i związkami wyznaniowymi w zakresie ochrony i opieki 

nad zabytkami;  

 współpracę z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Wojewódzkim 

Urzędem Ochrony Zabytków – Delegatura w Siedlcach w odniesieniu do wszelkich 

działań podejmowanych przez samorząd gminy dotyczących zagadnień z zakresu 

szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego istniejącego na obszarze gminy. 

4) instrumentów społecznych, dzięki którym realizacja zadań przez Wójta Gminy Mińsk 

Mazowiecki z zakresu dotyczącego ochrony dziedzictwa kulturowego odbywać się będzie 

poprzez:  

 działania edukacyjne promocyjne; 

 prowadzenie działań z zakresu współpracy i współdziałania z właścicielami oraz 

użytkownikami zabytków; 

 pozyskanie poparcia społecznego na rzecz ochrony środowiska kulturowego;  

 konsultacje społeczne; 

 współdziałanie z organizacjami społecznymi;  

 działania prowadzące do tworzenia miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami.  

5) instrumentów kontrolnych, dzięki którym realizacja zadań przez Wójta Gminy Mińsk 

Mazowiecki z zakresu dotyczącego ochrony dziedzictwa kulturowego odbywać się będzie 

poprzez:  

 prowadzenie stałej obserwacji procesów i zjawisk istotnych z punktu widzenia 

realizacji programu; 

 bieżącą aktualizację gminnej ewidencji zabytków;  

 monitoring stanu zagospodarowania przestrzennego oraz stanu zachowania 

dziedzictwa kulturowego;  

 sporządzanie co dwa lata sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zabytkami 

Gminy Mińsk Mazowiecki oraz aktualizacja programu związana z ustawowym 

czteroletnim okresem obowiązywania. 

9. Zasady oceny realizacji Programu opieki nad zabytkami Gminy Mińsk Mazowiecki 

Zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (Dz. U. 2018 r. poz. 2067 ze zm.), Wójt zobowiązany jest do sporządzania, co 

dwa lata, sprawozdań z realizacji Programu opieki nad zabytkami i przedstawiania go Radzie 
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Gminy Mińsk Mazowiecki. Wykonanie takiego sprawozdania, powinno być poprzedzone 

oceną poziomu realizacji programu, która powinna uwzględniać: wykonanie zadań, które 

zostały przyjęte do realizacji w czteroletnim okresie obowiązywania Programu opieki nad 

zabytkami oraz efektywność ich wykonania. 

 W celu efektywnego monitorowania przyjęto wskaźniki służące ocenie wdrażania 

Programu opieki nad zabytkami Gminy Mińsk Mazowiecki: 

 Ilość obiektów włączonych do gminnej ewidencji  zabytków 

 Ilość zweryfikowanych kart adresowych gminnej ewidencji zabytków. 

 Ilość wykonanych kart ewidencyjnych dla obiektów planowanych do wyłączenia z  

gminnej ewidencji  zabytków. 

 Ilość wniosków o wpisanie obiektów z terenu gminy do rejestru zabytków. 

 Ilość zajęć w szkołach przeprowadzonych na temat zabytków. 

 Ilość obiektów zaktualizowanych w internetowej bazie danych. 

 Ilość tablic i plansz informacyjnych dotyczących najważniejszych obiektów 

historycznych i przyrodniczych z terenu gminy. 

 Ilość tablic informacyjnych dotyczących szlaków turystycznych pieszych, rowerowych, 

konnych, tras i ścieżek dydaktycznych wykorzystujących walory dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego. 

 Poziom określony procentowo objęcia wykonanymi miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego gminy. 

 Ilość zapisów w dokumentach odnośnie zagospodarowania przestrzennego 

uwzględniających ochronę zabytków. 

 Ilość obiektów poddanych odbudowie, rewaloryzacji lub konserwacji. 

 Ilość obiektów w których dokonano zmian adaptacyjnych do nowych funkcji. 

 Ilość obiektów, w których przeprowadzono kontrolę pod kątem oceny stanu 

zachowania. 

 Ilość obiektów, w których przeprowadzono kontrolę pod kątem zabezpieczenia 

przeciwpożarowego. 

 Ilość obiektów, w których przeprowadzono kontrolę pod kątem zabezpieczenia 

przeciw włamaniom. 

 Ilość obiektów, w których założono instalacje zabezpieczające przed pożarem i 

kradzieżą. 

 Ilość kapliczek poddanych konserwacji. 

 Ilość imprez wykorzystanych do promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 
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 Ilość obiektów w otoczeniu których stworzono odpowiednią aranżację przestrzeni 

publicznej  

 Ilość obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oznakowanych 

obowiązującymi tabliczkami. 

 Ilość przewodników, folderów, kalendarzy i innych wydawnictw na temat dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego gminy. 
 
 
10. Źródła finansowania realizacji Programu opieki nad zabytkami 

Zasady finansowania opieki nad zabytkami, zostały określone w zapisach art. 71 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W zakresie 

sprawowania opieki nad zabytkami osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca 

tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności użytkowania wieczystego, trwałego 

zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego finansuje 

prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy tym zabytku. 

 Zgodnie z zapisem art. 73 osoba fizyczna, jednostka samorządu terytorialnego lub 

inna jednostka organizacyjna będąca posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków 

albo posiadająca taki zabytek w trwałym zarządzie może ubiegać się o dotacje celową z 

budżetu państwa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku. 

 Natomiast właściciele zabytków nie wpisanych do rejestru mogą skorzystać z dotacji 

np. na remonty czy prace konserwatorskie w ramach funduszy lub programów związanych z 

obecną funkcją budynków i miejsc, realizując projekty bezpośrednio nie związane z ochroną 

zabytków. Dotyczy to głównie placówek oświatowych (szkoły, przedszkola, biblioteki) lub 

związanych z turystyką i ulokowanych w obiektach zabytkowych. Środki przeznaczone na 

ochronę zabytków pochodzić mogą z budżetów jednostek samorządów terytorialnych, 

środków prywatnych, budżetu państwa lub funduszy europejskich. 

 O dofinansowanie prac obiektów zabytkowych położonych na terenie gminy Mińsk 

Mazowiecki można ubiegać się z następujących źródeł: 

 

Źródła krajowe: 

 Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dziedzictwo kulturowe – 

Ochrona Zabytków ((Informacja dostępna jest na stronie internetowej: 

www.mkidn.gov.pl ) 

http://www.mkidn.gov.pl/
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 Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dziedzictwo kulturowe –  

Wspieranie działań muzealnych (Informacja dostępna jest na stronie internetowej: 

www.mkidn.gov.pl ) 

 Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dziedzictwo kulturowe –  

Kultura ludowa i tradycja (Informacja dostępna jest na stronie internetowej: 

www.mkidn.gov.pl) 

 Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dziedzictwo kulturowe –  

Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą (Informacja dostępna jest na stronie 

internetowej: www.mkidn.gov.pl ) 

 Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dziedzictwo kulturowe – 

Ochrona zabytków archeologicznych (Informacja dostępna jest na stronie 

internetowej: www.mkidn.gov.pl ) 

 Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dziedzictwo kulturowe – Miejsca 

Pamięci Narodowej (Informacja dostępna jest na stronie internetowej: 

www.mkidn.gov.pl ) 

 Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Kultura Cyfrowa (Informacja 

dostępna jest na stronie internetowej: www.mkidn.gov.pl ) 

 Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Informacja dostępna jest na 

stronie internetowej: www.mkidn.gov.pl ) 

 Dotacje Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Informacja 

dostępna jest na stronie internetowej: www.mwkz.pl ) 

 Dotacje Województwa Mazowieckiego (Informacja dostępna jest na stronie 

internetowej: www.mazovia.pl)  

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

(Informacja dostępna jest na stronie internetowej: www.wfosigw.pl) 

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Fundusz Kościelny (Informacja 

dostępna jest na stronie internetowej: https://mswia.gov.pl/pl/wyznania-i-

mniejszosci/fundusz-koscielny) 

 Fundusz Termomodernizacji i Remontów, obsługiwany przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego (Informacja dostępna jest na stronie internetowej: www.mir.gov.pl i               

www.bgk.com.pl) oraz https://www.bgk.pl/osoby-fizyczne/fundusz-termomodernizacji-

i-remontow/. 

 Dotacje powiatowe. Dotacje powiatu mińskiego są udzielane na podstawie uchwały  

nr VI/64/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia 

zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Powiatu Mińskiego na prace 

http://www.mkidn.gov.pl/
http://www.mkidn.gov.pl/
http://www.mkidn.gov.pl/
http://www.mkidn.gov.pl/
http://www.mkidn.gov.pl/
http://www.mkidn.gov.pl/
http://www.mkidn.gov.pl/
http://www.mwkz.pl/
http://www.wfosigw.pl/
http://www.bgk.com.pl/
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konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków, położonym na terenie powiatu mińskiego. (Informacja dostępna 

jest na stronie internetowej: www.powiatmiński.pl) 

 

Źródła zagraniczne: 

- Źródła unijne w ramach funduszy strukturalnych: 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (Informacja 

dostępna jest na stronie internetowej: www.mazovia.eu oraz 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl) 

 Program INTERREG Europa 2014 - 2020 (Informacja dostępna jest na stronie 

internetowej: www.ewt.gov.pl) 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (Informacja dostępna jest na 

stronie internetowej: https://www.pois.gov.pl oraz www.nfosigw.gov.pl) 

 Program Polska Cyfrowa (Informacja dostępna jest na stronie internetowej: 

www.polskacyfrowa.gov.pl  oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl) 

 

- Źródła poza unijne:  

 Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm  Finansowy Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (Informacja dostępna jest na stronie internetowej: 

 www.eog.gov.pl) 

 

11. Realizacja i finansowanie przez Gminę zdań z zakresu ochrony zabytków 

Prace konserwatorskie i remontowo – budowlane zabytków wpisanych do rejestru 

zabytków, mogą być dofinansowane z różnych źródeł i przez różne podmioty. Zabytki 

wpisane do rejestru zabytków stanowią zaledwie niewielką część wszystkich zabytków 

znajdujących się na terenie gminy Mińsk Mazowiecki.  To obiekty ujęte w gminnej ewidencji 

zabytków w głównej mierze kształtują krajobraz kulturowy gminy. Są wśród nich obiekty o 

znacznych walorach historycznych, architektonicznych i estetycznych.  

Należy dołożyć wszelkich starań, aby stan zabytkowych obiektów, jak i całej 

przestrzeni publicznej, pozytywnie wpływał na jakość życia mieszkańców. Ważne też jest 

aby wygląd obiektów z obszaru gminy podkreślał bogatą historię, osiągnięcia 

architektoniczne i urbanistyczne z tego terenu, a turystów i gości przyciągał do częstych 

odwiedzin oraz zachęcał do dłuższych pobytów w gminie Mińsk Mazowiecki. Można to 

osiągnąć, m. in.  poprzez podejmowanie zadań nakreślonych w Programie opieki nad 

zabytkami gminy Mińsk Mazowiecki, w tym prac remontowo-konserwatorskich. 

http://www.mazovia.eu/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.ewt.gov.pl/
https://www.pois.gov.pl/
http://www.eog.gov.pl/
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Na prace z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, z budżetu Gminy Mińsk 

Mazowiecki mogą zostać udzielone dotacje na finansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych, kapliczkach i 

krzyżach przydrożnych, pomnikach oraz nagrobkach, ujętych w Gminnej Ewidencji 

Zabytków, znajdujących się na terenie gminy Mińsk Mazowiecki.  

 Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może 

obejmować nakłady konieczne na:  

 zabezpieczenie, zachowanie, odrestaurowanie i utrwalenie substancji zabytku;  

 odnowienie lub uzupełnienie elewacji, z uwzględnieniem charakterystycznych dla 

tego zabytku detali architektonicznych ( cokołów, gzymsów, lizen, pilastrów, fryzów, 

attyk, sterczyn, balkonów, boniowań, frontonów, balustrad, portali, obramowań drzwi i 

okien, itp.)  

 odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, 

zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej; 

 wymiana 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; 

 wykonanie instalacji przeciwpożarowej i odgromowej.  

 Uprawnionymi do ubiegania się o dotacje są wszystkie podmioty, które są 

właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem zabytku wpisanego Gminnej 

Ewidencji Zabytków, bądź posiadają taki zabytek w trwałym zarządzie.  

 Z budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki mogą być udzielane dotacje celowe na 

dofinansowanie prac lub robót przy zabytkach nieruchomych, kapliczkach, pomnikach i 

nagrobkach, jeżeli zabytek ten spełnia następujące kryteria: 

 zabytek znajduje się na terenie gminy Mińsk Mazowiecki,  

 jest ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków. 

 Dotacja możne być udzielona na sfinansowanie prac konserwatorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia wniosku 

o udzielenie dotacji albo w roku następnym. Wysokość środków na dotacje w budżecie 

Gminy Mińsk Mazowiecki, ustalana jest corocznie.  

 Dotacja z budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki może być udzielona w wysokości do 

50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych. 
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 W przypadku zdarzeń losowych (np. pożar, huragan) gdy sytuacja wymaga 

niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja 

może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac 

lub robót budowlanych. Dotacja z budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki może być udzielona po 

wykonaniu prac lub robót i zweryfikowaniu zakresu przeprowadzonych prac lub robót.  

 W przypadku gdy beneficjent na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Gminy 

Mińsk Mazowiecki wraz z kwotami przyznanych na ten cel innych środków publicznych nie 

może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

 Innym rozwiązaniem polepszającym stan zachowania lokalnych zabytków jest 

występowanie Gminy w roli partnera przy projektach unijnych lub ministerialnych, w których 

beneficjenci (właściciele zabytków) często nie są w stanie zapewnić wymaganego wkładu 

własnego. Takie działania z pewnością podniosłoby poziom życia mieszkańców oraz 

atrakcyjność turystyczną Gminy Mińsk Mazowiecki. 

Zadania Programu opieki nad zabytkami Gminy Mińsk Mazowiecki,  mogą być także 

realizowane przez instytucje kultury podległe Gminie lub funkcjonujące na jego terenie (np.: 

Straż Pożarną, Policję, domy kultury, biblioteki, szkoły) w ramach działalności bieżącej.  

Ponadto (w zakresie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) Gmina 

może wspierać działalność kulturalną związaną z ochroną zabytków i tradycji prowadzoną 

przez organizacje pozarządowe (między innymi stowarzyszenia, parafie). 

 
 
 
 
 
Spis tabel 

1. Tabela nr 1. Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy 

Mińsk Mazowiecki. 

2. Tabela nr 2. Wykaz obiektów z terenu gminy Mińsk Mazowiecki wpisanych do rejestru 

zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego.  

3. Tabela nr 3. Wykaz pomników przyrody z terenu gminy Mińsk Mazowiecki. 

4. Tabela nr 4. Analiza SWOT.              

5. Tabela 5. Priorytet I: Badanie i dokumentacja dziedzictwa kulturowego oraz edukacja 

i popularyzacja służąca budowaniu tożsamości lokalnej. 

6. Tabela 6. Priorytet II. Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego 

gminy jako element rozwoju gospodarczo - społecznego. 
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7. Tabela 7. Priorytet III. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy w oparciu o 

dziedzictwo kulturowego oraz wartości krajobrazowe i przyrodnicze. 

 

14. Materiały na których oparto opracowanie 

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

2018 r. poz. 2067 ze zm.). 

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

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1186 ze zm.) 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r.,  

      poz. 1396). 

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614). 

6. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2204). 

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

kulturalnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 ze zm.). 

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

(Dz. U. z 2019, poz. 37.) 

9. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z  2019, poz. 917). 

10. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. – O zmianie niektórych ustaw w związku z  

             wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, tzw. Ustawa Krajobrazowa (Dz. U. z 

             2015, poz. 774) 

11. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 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). 

12. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia16 sierpnia 2017 

roku  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). 

13. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 kwietnia 2017 

roku w sprawie dotacji na badania archeologiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 110). 
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14. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 roku 

kwietnia 2017 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. 2011 nr 113, poz. 661); 

15. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011 

roku w sprawie wywozu zabytków za granicę (Dz. U. Nr 89, poz. 510), 

16.  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 roku 

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. Nr 113, poz. 661),  

17. Materiały udostępnione przez Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki. 

18. Materiały konserwatorskie udostępnione w siedzibie WKZ Delegatura Siedlce. 

19. Badania archeologiczne na Mazowszu i Podlasiu, Warszawa 1975. 

20. Benko M., Uwagi o zabytkach budownictwa drewnianego na Mazowszu południowo-

wschodnim, „Ochrona Zabytków” 1958, nr 1-2/ 40-41/1. 

21. Cabaj A., Katalog Zabytków Budownictwa Przemysłowego w Polsce, t. V, z. 1, Powiat 

Mińsk Mazowiecki, Wrocław – Warszawa – Kraków - Gdańsk 1973. 

22. Chludziński T., Mazowsze południowo – wschodnie. Podlasie zachodnie. Przewodnik 

turystyczny, Warszawa 1966.  

23. Cztery wieki Mazowsza, Szkice z dziejów 1525-1914, oprac. I. Geysztorowa, A. 

Zahorski, J. Łukaszewicz, Warszawa 1968. 

24. Galicka I., Sygietyńska H., Zabytki powiatu mińsko-mazowieckiego, w: Dzieje Mińska 

Mazowieckiego 1421 -1971, Warszawa 1976.  

25. Gloger Z., Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce, Warszawa 

1909. 

26. Gloger Z., Encyklopedia staropolska ilustrowana, Warszawa 1972, t. III. 

27. Herz L., Wędrówki Mazowieckie I, Pruszków 2001. 

28. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, z. 8, powiat mińsko-mazowiecki, t. X., woj. 

warszawskie, pod red. Izabelli Galickiej i Hanny Sygietyńskiej, Warszawa 1968. 
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