
UCHWAŁA NR XXXVI/152/18
RADY GMINY DUBIENKA

z dnia 15 maja 2018 r.

w sprawie   przyjęcia  „Gminnego  Programu  Opieki  nad Zabytkami  na lata
2018 – 2021” gminy Dubienka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Lublinie, Rada Gminy Dubienka uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2018 – 2021” gminy Dubienka, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubienka.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Turewicz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 7 czerwca 2018 r.

Poz. 2841



  
 

Załącznik do Uchwały Nr 

XXXVI/152/18 

Rady Gminy  Dubienka                   

z dnia 15 maja 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

GGMMIINNNNYY  PPRROOGGRRAAMM  OOPPIIEEKKII  NNAADD  

ZZAABBYYTTKKAAMMII  

NNAA  LLAATTAA  22001188  --  22002211  

 

GGmmiinnaa  DDUUBBIIEENNKKAA 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 2841



  
 
 

 

 

SPIS TREŚCI 

 

1. Wstęp………………………………………………………………………………………………… 3 

2. podstawa prawna ……………………………………………………………………………………. 3 

3. Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce ………………………………... 9 

4. Uwarunkowania zewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego …………………………………… 15 

5. Uwarunkowania wewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego ………………………………….. 25 

6. Ocena stanu dziedzictwa kulturowego gminy. Analiza szans i zagrożeń (SWOT) ………………… 40 

7. Założenia programowe ……………………………………………………………………………… 42 

8. Instrumentarium realizacji  „GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY 

DUBIENKA NA LATA 2018 – 20121” …………………………………………………………… 45 

9. Zasady oceny realizacji „GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI” ……………  45 

10. Źródła finansowania „GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI” ……………....46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 2841



  
 
 

 

 

 

1. Wstęp 

 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003, Nr 162, poz. 

1568 z późn. zm.) nakłada na gminy obowiązek sporządzenia programu opieki nad zabytkami. Mówi o tym 

artykuł 87 ustawy. Głównym beneficjentem realizacji programu jest społeczność lokalna, która 

bezpośrednio powinna odczuć efekty jego wdrażania. Dotyczy to nie tylko właścicieli i użytkowników 

obszarów i obiektów zabytkowych, ale również wszystkich mieszkańców. 

Przyjęty przez Radę Gminy w formie uchwały, gminny program opieki nad zabytkami jest elementem 

polityki samorządowej. Będzie służyć podejmowaniu planowych działań dotyczących inicjowania, 

wspierania, koordynowania badań i prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz 

upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego. 

Program opieki nad zabytkami ma pomóc w aktywnym zarządzaniu zasobem stanowiącym dziedzictwo 

kulturowe gminy. Wskazane w programie działania są skierowane na poprawę stanu zabytków,     ich     

rewaloryzację     oraz     zwiększenie     dostępności     do     nich     mieszkańców      i turystów. Gminny 

program opieki nad zabytkami, m.in. poprzez działania edukacyjne, ma też budzić w lokalnej społeczności 

świadomość wspólnoty kulturowej, roli i znaczenia lokalnych wartości i wspólnych korzeni. Wspólna 

dbałość o zachowanie wartości kulturowych wzmacnia poczucie tożsamości, wspiera identyfikacje jednostki 

z tzw. małą ojczyzną. 

Gminny program opieki nad zabytkami jest opracowywany na 4 lata. Z realizacji programu, Wójt co dwa 

lata sporządza sprawozdanie, które przedstawia Radzie Gminy. Kolejne sporządzane programy opieki 

powinny uwzględniać pojawiające się nowe uwarunkowania prawne i administracyjne, zmieniające się 

warunki społeczne, gospodarcze i kulturowe, nowe kryteria oceny i aktualny stan zachowania zasobu oraz 

prowadzone okresowo oceny efektów wdrażania obowiązującego programu. 
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2. Podstawa prawna 

 

Podstawę prawną sporządzenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami stanowią: 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr  78,  poz. 483 z 

późn. zm. w przepisach art.5, art. 6 ust. 1 i art. 86) 

Ochrona zabytków jest konstytucyjnym obowiązkiem państwa i każdego obywatela. Ustawa 

zasadnicza     stanowi     fundament      systemu      ochrony      dziedzictwa      kulturowego      w 

Polsce: „Rzeczpospolita Polska (...) strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę 

środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju (art. 5), (...) stwarza warunki 

upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego 

, jego trwania i rozwoju (art.6. ust. 1), oraz każdy jest 

obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie 

jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa (art. 86)”. 

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

 jednolity, Dz. U.  2013 r., poz. 594.) 

Zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zaspokajanie 

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

obejmują      zagadnienia      związane      z      ochrona      zabytków      jak   i opieką nad zabytkami. 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity, 

Dz.U. 2014 poz. 1446). 

Ustawa stanowi podstawę prawną ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce, określa politykę 

zarządzania zabytkami oraz wyznacza główne zadnia państwa oraz obywateli (właścicieli i 

użytkowników obiektów zabytkowych). Szczegółowe zapisy określają przedmiot, zakres i formy 

ochrony zabytków oraz opieki nad nimi, zasady tworzenia krajowego programu ochrony zabytków i 

opieki nad zabytkami oraz finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót 

budowlanych przy zabytkach, a także organizację organów ochrony zabytków. Wprowadza pojęcia 

ochrony i opieki. 

Opiece i ochronie podlegają, bez względu na stan zachowania (art. 6): 

 zabytki       nieruchome       –       krajobrazy       kulturowe,       układy       urbanistyczne     i 

ruralistyczne, zespoły budowlane, dzieła architektury i budownictwa, dzieła budownictwa 

obronnego, obiekty techniki, cmentarze, parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni, 

miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub 

instytucji, 
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 zabytki ruchome – dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej, 

kolekcje stanowiące zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych, numizmaty 

oraz pamiątki historyczne, wytwory techniki, materiały biblioteczne, wytwory sztuki ludowej, 

rękodzieła oraz inne obiekty etnograficzne, przedmioty upamiętniające wydarzenia 

historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji, 

 zabytki archeologiczne – pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa,   

cmentarzyska,   kurhany,   relikty   działalności   gospodarczej,   religijnej     i artystycznej. 

Ochronie ustawodawczej mogą podlegać również nazwy geograficzne, historyczne lub 

tradycyjne nazwy obiektu budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej. 

Ustawa wskazuje formy ochrony zabytków (art. 7), do których należą: 

 wpis do rejestru zabytków (prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Do rejestru wpisuje się zabytek na podstawie decyzji wydanej przez WKZ z urzędu bądź na 

wniosek właściciela zabytku lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się 

zabytek nieruchomy); 

 uznanie za Pomnik Historii (przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek ministra 

właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego); 

 utworzenie parku kulturowego (przez Radę Gminy na podstawie uchwały); 

 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. 

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t. j. Dz.U. 2014 poz. 

1446) wprowadziła obowiązek sporządzenia przez samorządy programów opieki nad zabytkami. 

Zgodnie z art. 87 tej Ustawy zarząd województwa, powiatu lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) 

sporządza odpowiednio wojewódzki, powiatowy lub gminny program opieki nad zabytkami. 

Program ten, po uzyskaniu opinii wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

przyjmowany jest odpowiednio przez Sejmik Województwa, Radę Powiatu i Radę Gminy art.87.3. 

Na poziomie powiatu, województwa i gminy program taki sporządza się na okres 4 lat art.87.1., z 

czego po okresie 2 lat zarząd województwa, powiatu i wójt sporządzają sprawozdanie, które 

odpowiednio przedstawia się Sejmikowi Województwa, Radzie Powiatu lub Radzie Gminy art. 

87.5, a następnie przekazywane jest Generalnemu Konserwatorowi Zabytków i właściwemu 

Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w celu jego wykorzystania przy opracowywaniu, 

aktualizacji i realizacji krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami art. 87.6. 

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami określa główne cele gminnych programów 

opieki nad zabytkami, do których należą: 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 2841

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001446&amp;min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001446&amp;min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001446&amp;min=1


  
 

 włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających 

koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju; 

 uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa    

archeologicznego,    łącznie    z    uwarunkowaniami    ochrony    przyrody   i równowagi 

ekologicznej; 

 zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich 

zachowania; 

 wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego; 

 podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, 

turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi  środków 

finansowych na opiekę nad zabytkami; 

 określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje 

konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków; 

 podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką 

nad zabytkami; 

Program opieki nad zabytkami jest dokumentem uzupełniającym w systemie planowania. Wyznacza 

cele i określa instrumentarium służące do ich osiągnięcia. 

 Ustawa  z  dnia  27  kwietnia   2001   r.   Prawo   ochrony   środowiska   (tekst   jednolity,   Dz. 

U. z 2013 r., poz. 1232.) 

Zgodnie z zapisami Ustawy, prognoza oddziaływania na środowisko sporządzana przy okazji 

opracowywania polityk, strategii, planów lub programów powinna: „określać, analizować i oceniać        

przewidywane znaczące oddziaływania,(..) na środowisko,    a w szczególności na (...) zabytki, jak 

również w przypadku odstąpienia od przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko, Ustawa nakłada obowiązek sprawdzenia, czy decyzja o odstąpieniu 

uwzględnia: (...) „cechy obszaru objętego oddziaływaniem naśrodowisko, w szczególności obszaruo 

szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadających znaczenie dla dziedzictwa kulturowego 

wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne 

wykorzystywanie terenu. Niezwykle ważne są przepisy dotyczące planowanych przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko i wymagających sporządzenia „raportu o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko”. Dla ochrony dziedzictwa kulturowego przepis ten 

jest istotny w kontekście budowy wież telefonii komórkowej oraz stosunkowo nowej inicjatywy, 

jaką jest budowa farm wiatrowych i ich oddziaływanie na krajobraz kulturowy, a więc przestrzeń 

historycznie ukształtowaną w  wyniku działalności człowieka, zawierającą wytwory cywilizacji oraz 

elementy przyrodnicze. 
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 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2012 r. , poz. 647.) 

Ustawa precyzuje, co powinno być uwzględniane podczas sporządzania studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, a także ustaleniach lokalizacji inwestycji celu publicznego. W istotnym z punktu 

widzenia opieki nad zabytkami obszarze planowania  i  zagospodarowania przestrzennego 

uwzględniania się: „wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej” (art. 1). W studium uwzględniać należy uwarunkowania wynikające ze: (...) „stanu 

środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego, stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej” (art. 10). Studium oraz plany zagospodarowania przestrzennego powinny określać: 

(...) „obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu 

kulturowego i uzdrowisk, obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej”. Istotne jest nałożenie  na wójtów i burmistrzów obowiązków zarówno 

zawiadomienia m.in. wojewódzkiego konserwatora zabytków o przystąpieniu do sporządzania 

studiów, planów zagospodarowania przestrzennego i występowania o opinie i wnioski oraz 

uzgodnienia. 

 Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (tekst  jednolity,  Dz.  U.  2013  r.     poz. 

1409.) 

Ustawa traktuje zabytki w sposób szczególny i podkreśla fakt, że obiekt budowlany należy 

projektować i budować zapewniając: „ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz 

obiektów objętych ochroną konserwatorską”. Wymienione są rodzaje czynności w procesie 

budowlanym, również w kontekście obiektów wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na 

obszarze wpisanym do rejestru zabytków, obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską na 

podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także ujętych w gminnej 

ewidencji zabytków. Budynki podlegające takiej ochronie prawnej nie wymagają świadectwa 

charakterystyki energetycznej. W przypadku obiektów wpisanych do rejestru zabytków wymagane 

jest uzyskanie pozwolenia na remont tych obiektów lub ich rozbiórkę (w tym wypadku dopiero po 

skreśleniu obiektu z rejestru zabytków przez Generalnego Konserwatora Zabytków). Podobnie jest 

w przypadku chęci zainstalowania na takim obiekcie tablic i urządzeń reklamowych. Ustawa 

nakazuje wprost wymóg uzyskania pozwolenia WKZ przed wydaniem pozwolenia na budowę. 

 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
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 nieruchomościami (Dz. U.  2010 r. Nr 102 poz. 651) 

Jednym z wymienionych celów publicznych jest „(…)opieka nad nieruchomościami stanowiącymi 

zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad   zabytkami”. 

Kolejne zapisy precyzują, jakie działania wymagają pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków. Są to sprzedaż, zamiana, darowizna lub oddanie w użytkowanie wieczyste 

nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, stanowiących własność Skarbu Państwa (tu 

wyjątkiem są nieruchomości będące we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych) lub jednostki 

samorządu terytorialnego oraz wnoszenie tych nieruchomości jako wkładów niepieniężnych do 

spółek, podział nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Ponadto dopuszczono możliwość 

nałożenia na nabywcę nieruchomości gruntowej, oddawanej w użytkowanie wieczyste, obowiązku 

(zapisanego w umowie) odbudowy lub remontu położonych na niej zabytkowych obiektów 

budowlanych. Taki sam obowiązek można nałożyć w decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu. 

Ważne dla właściciela zabytku i zarządcy nieruchomości będącej w trwałym zarządzie są zapisy 

mówiące o obniżce o 50% ceny nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków, chociaż 

dopuszczono tu także możliwość podwyższenia lub obniżenia tej bonifikaty oraz o obniżce o 50% 

opłat z tytułu trwałego zarządu, która to bonifikata również może być podwyższona lub obniżona. 

Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru 

zabytków lub prawa użytkowania wieczystego takiej nieruchomości. 

 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst

 jednolity, Dz. U. z 2013 r.,  poz. 627) 

Ustawa określenie „tereny zieleni” definiuje jako „tereny wraz z infrastrukturą techniczną i 

budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w granicach wsi 

o zwartej zabudowie lub miast, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, a 

w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, 

jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze, a także zieleń towarzyszącą ulicom, placom, 

zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom oraz obiektom kolejowymi 

przemysłowym”. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do 

rejestru zabytków wydaje WKZ; dotyczy to również drzew owocowych.   Ustawodawca    posłużył   

się   również   pojęciem   „wartości      historycznych”, 

„kulturowych”, które są jednym z czynników ważnych przy tworzeniu parków  krajobrazowych, 

zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, ustanawianiu pomników przyrody i innych czynnościach. 

 

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

(tekst jednolity, Dz. U. z 2012 r., poz. 406) 

W Ustawie zapisano, że prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek 
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samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym, natomiast państwo, jako mecenas,     

wspiera     tę     działalność,     a     minister     właściwy     do     spraw     kultury       i ochrony 

dziedzictwa narodowego może wspomóc finansowo realizację  planowanych  na dany rok zadań. 

Sprawowanie opieki nad zabytkami jest jednym z podstawowych zadań instytucji kultury, 

szczególnie tych wyspecjalizowanych w opiece nad zabytkami, których celem statutowym jest 

sprawowanie opieki nad zabytkami. Stąd też szeroko pojęta opieka nad zabytkami niekoniecznie        

musi        oznaczać        bezpośrednie        czynności         przy         zabytku, ale również 

gromadzenie wiedzy o zabytkach, jej udostępnianie poprzez np. organizację wystaw, edukację 

społeczeństwa dotyczącą ochrony zabytków, uświadomienie istnienia odziedziczonych po dawnych 

mieszkańcach dóbr kultury, uwrażliwienie na wyjątkowy charakter tego dziedzictwa. 

 

3. Uwarunkowania prawne ochrony i opieki 

nad zabytkami w Polsce 

3.1 Obowiązek sporządzania gminnych programów opieki nad zabytkami 

 

Obowiązek  sporządzania  gminnych  Programów   opieki   nad   zabytkami   określa   zapis   art.  87  

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

2014 poz. 1446). W myśl art. 87. tej ustawy: 

1. Zarząd województwa, powiatu lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza na okres 4 lat 

odpowiednio wojewódzki, powiatowy lub gminny program opieki nad zabytkami. 

2. Programy, o których mowa w ust. 1. mają na celu w szczególności: 

 

1) włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, 

wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju; uwzględnianie 

uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa 

archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej; 

2) zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich 

zachowania; 

3) wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego; 

 

4) podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, 
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turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków 

finansowych na opiekę nad zabytkami; 

5) określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje 

konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków; 

6) podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z 

opieką nad zabytkami. 

3. Wojewódzki, powiatowy i gminny program opieki nad zabytkami przyjmuje odpowiednio sejmik 

województwa, rada powiatu i rada gminy, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora 

zabytków. 

4. Programy, o których mowa w ust. 3, są ogłaszane w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

 

5. Z realizacji programów zarząd województwa, powiatu i wójt (burmistrz, prezydent miasta) 

sporządza, co 2 lata, sprawozdanie, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, 

radzie powiatu lub radzie gminy. 

3.2 Definicje 

 

Z uwagi na konieczność precyzyjnego odnoszenia się w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami    

do    zapisów    ustawy    z    dnia    23    lipca    2003    r.    o    ochronie    zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), przyjęto za ustawą następujące 

definicje: 

1. zabytek - nieruchomość lub rzecz ruchomą, 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; 

2. zabytek    nieruchomy    -    nieruchomość,    jej    część    lub    zespół    nieruchomości,      o 

których mowa w pkt. 1; 

3. zabytek   ruchomy    -    rzecz    ruchomą,    jej    część    lub    zespół    rzeczy    ruchomych, o 

których mowa w pkt. 1; 

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

podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień 

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

będący tym wytworem; 
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5. instytucja kultury wyspecjalizowana w opiece nad zabytkami – instytucję kultury w rozumieniu 

przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, której celem statutowym 

jest sprawowanie opieki nad zabytkami; 

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

zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działań; 

7. prace restauratorskie - działania mające na celu wyeksponowanie wartości artystycznych  i 

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

części, oraz dokumentowanie tych działań; 

8. roboty budowlane - roboty budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, 

podejmowane przy zabytku lub w otoczeniu zabytku; 

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

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

zachowania tego zabytku oraz opracowanie diagnozy, projektu i programu prac 

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

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

rozpoznanie i udokumentowanie pierwotnej formy obiektu budowlanego oraz ustalenie zakresu 

jego kolejnych przekształceń; 

11. badania archeologiczne - działania mające na celu odkrycie, rozpoznanie, udokumentowanie i 

zabezpieczenie zabytku archeologicznego; 

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

wiejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze

 budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów 

własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg; 

13. historyczny zespół budowlany - powiązaną przestrzennie grupę budynków wyodrębnioną ze 

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

związek z wydarzeniami historycznymi; 

14. krajobraz kulturowy - przestrzeń historycznie ukształtowaną w wyniku działalności człowieka, 

zawierającą wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze; 

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

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

szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. 
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3.3 Sposoby opieki nad zabytkami w świetle przepisów ustawy z dnia 23 lipca  2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami 

Według zapisów art. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(t. j. Dz. U. 2014 poz. 1446) 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. 

Zgodnie  z  art.  5  ustawy  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; 

 

5. popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury. 

W myśl art. 6 ustawy ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania: 

 

1. Zabytki nieruchome będące, w szczególności: 

 

 krajobrazami kulturowymi, 
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 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. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440 

oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984), 

 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. 

 

Art. 6 ustawy mówi również, iż ochronie mogą podlegać nazwy geograficzne, historyczne lub 

tradycyjne nazwy obiektu budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej. 

W ustawie znajdują się zapisy precyzujące formy ochrony zabytków. Art. 7 ustawy stanowi, że 

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. 

3.4 Opieka nad zabytkami jako zadanie własne gminy 

 

Obowiązki jednostek samorządowych określają zarówno przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 

r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1446), jak również  ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.). 

Ustawa    o    ochronie    zabytków    i    opiece    nad     zabytkami     określa     obowiązki     oraz 

kompetencje gminy w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Obowiązki są określone 

m.in. w art. 22, pkt. 4 narzucającym obowiązek prowadzenia gminnej ewidencji zabytków, art. 87 

regulującym sporządzenie na okres czteroletni gminnych programów opieki nad zabytkami, oraz w 

art. 18. i 19. nakazujących uwzględnianie zapisów tych programów przy sporządzaniu i aktualizacji 

strategii rozwoju, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

miejscowych planów zagospodarowania. 

Ponadto,   w    nowelizacji    ustawy    o    ochronie    zabytków    i    opiece    nad    zabytkami   z 

dnia 18 marca 2010 r., która weszła w życie 5 czerwca 2010 r., do art. 19 dodano ust.1a wskazujący     

zabytki,     których     ochrona     musi     być     bezwarunkowo     uwzględniona  w decyzjach o 

ustaleniu inwestycji celu publicznego, decyzjach o warunkach zabudowy, decyzjach      o       

zezwoleniu       na       realizację       inwestycji       drogowej,       decyzjach     o ustaleniu lokalizacji 
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linii kolejowej oraz decyzjach o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku 

publicznego. Są to zabytki wpisane do rejestru wraz z ich otoczeniem oraz zabytki nieruchome, 

znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków. 

Dodatkowo w artykułach 5, 25, 26, 28, 30, 31, 36, 71 i 72 ustawy o ochronie zabytków i  opiece nad 

zabytkami zawarte są szczegółowe określenia obowiązków samorządu dla objętych ochroną 

zabytków, które są własnością gminy lub są w jej posiadaniu. 

 

Art. 81 i 82 regulują możliwość udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru przez organ stanowiący gminy, na zasadach 

określonych w podjętej przez ten organ uchwale. 

Na podstawie art. 96 istnieje także możliwość, aby wojewoda na wniosek wojewódzkiego 

konserwatora zabytków mógł powierzyć w drodze porozumienia prowadzenie niektórych spraw z 

zakresu swojej właściwości, w tym: wydawanie decyzji administracyjnych, gminom i powiatom, a 

także związkom gmin i powiatów, położonym na terenie województwa. 

W Ustawie o samorządzie gminnym, w rozdziale 2, określone są zadania odnoszące się wprost lub 

pośrednio do ochrony zabytków. Art. 6. 1. mówi, że do zakresu działania gminy należą wszystkie 

sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, co 

za tym idzie również opieka nad zabytkami. Art. 7. 1. doprecyzowuje, że zaspokajanie zbiorowych 

potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, co może się przekładać na działania związane 

z opieką nad zabytkami w kontekście: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony 

środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz 

organizacji ruchu drogowego, kultury, w tym bibliotek    gminnych    i    innych    placówek    

upowszechniania    kultury,    kultury    fizycznej i turystyki, zieleni gminnej i zadrzewień, 

cmentarzy gminnych, utrzymania gminnych obiektów i     urządzeń     użyteczności     publicznej      

oraz      obiektów      administracyjnych,    promocji gminy i współpracy

 z organizacjami pozarządowymi. 

 

 

4 Uwarunkowania zewnętrzne ochrony dziedzictwa 

kulturowego 

 

4.1 Strategiczne cele polityki państwa w zakresie ochrony

 zabytków i opieki nad zabytkami 
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Gminny Program Opieki nad Zabytkami gminy Dubienka jest zbieżny ze strategicznymi celami 

państwa w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami. Cele te wymienione są w dokumentach: 

 Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2014-2017 

Program został przyjęty Uchwałą Rady Ministrów nr 125/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. Celem      

głównym      programu      jest      wzmocnienie      roli      dziedzictwa      kulturowego i ochrony 

zabytków w rozwoju potencjału kulturowego i kreatywnego Polaków. Cel ten odwołuje się 

bezpośrednio do założeń Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 (cel szczegółowy 4). Cel 

główny programu ma być wdrażany poprzez trzy cele szczegółowe: 

o Wspieranie rozwiązań systemowych na rzecz ochrony zabytków w Polsce, 

o Wzmocnienie synergii działania organów ochrony zabytków, 

o Tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze, edukacji na rzecz dziedzictwa 

kulturowego oraz jego promocji i reinterpretacji. 

Istotnym rozwiązaniem, porządkującym zagadnienia przedstawione w Krajowym programie i 

uwzględnionym na każdym etapie prac nad dokumentem, są zagadnienia 

horyzontalne: tematy wiodące, których problematyka została poruszona w co najmniej  dwóch 

obszarach diagnozy oraz dwóch celach szczegółowych. Są to: 

o uporządkowanie sfery ochrony zabytków nieruchomych, uporządkowanie rejestru, 

o podniesienie jakości służb w zakresie realizacji pozostałych zadań w odniesieniu do zabytków 

nieruchomych (szkolenia, część zadań z podejścia krajobrazowego, wzmocnienie 

orzecznictwa), 

o dostosowanie prawa i praktyki ochrony zabytków w Polsce do standardów międzynarodowych 

– ratyfikacja konwencji, ochrona zabytków ruchomych, wdrożenie podejścia krajobrazowego, 

w tym podkreślenie roli parków kulturowych – jako jednej z kluczowych form ochrony 

zabytków, 

o wzmocnienie    realizacji    konstytucyjnej    zasady    pomocniczości,    w    szczególności   w 

odniesieniu do zadań realizowanych przy zaangażowaniu obywateli lub skierowanych 

bezpośrednio do nich, 

o zwiększenie efektywności ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego – poprzez lepszy 

przepływ informacji pomiędzy organami ochrony zabytków a społecznościami żyjącymi w ich 

otoczeniu, 

o zwiększenie zaangażowania samorządów w ochronę i opiekę nad zabytkami oraz wzmocnienie 

zaangażowania społecznego na rzecz ochrony zabytków 

o działania administracyjne na rzecz zwiększania dostępności obiektów zabytkowych dla osób 

niepełnosprawnych – likwidowanie barier i łagodzenie uciążliwości związanych z 
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niepełnosprawnością ma istotne znaczenie dla przeciwdziałania wykluczenia tej grupy 

społecznej  z dostępu do dóbr kultury, w tym dostępu do zabytków. 

Program wymienia następujące kierunki działania istotne z punktu widzenia opieki nad zabytkami 

na poziomie gminy: 

o Zwiększenie efektywności zarządzania i ochrony zabytków poprzez wdrażanie infrastruktury 

informacji przestrzennej o zabytkach. 

o Merytoryczne wsparcie samorządu terytorialnego w zakresie opieki nad zabytkami przez 

organy ochrony zabytków. 

o Wspieranie budowania świadomości społecznej funkcji dziedzictwa kulturowego jako 

podstawy kształtowania się tożsamości narodowej i społeczności lokalnych. 

o Promocja zasobu dziedzictwa za pośrednictwem Internetu. 

o Zwiększanie dostępu do zasobu dziedzictwa i ułatwienie jego odbioru społecznego. 

 

 Narodowa strategia rozwoju kultury na lata 2004–2013 z perspektywą do roku 2020  Gminn 

Program Opieki nad Zabytkami Gminy Dubienka jest zbieżny z głównymi zadaniami Programu 

Operacyjnego nr 9 „Dziedzictwo kulturowe”, do których należy intensyfikacja ochrony 

upowszechniania dziedzictwa kulturowego, w tym kompleksowa poprawa stanu zabytków oraz 

rozwój kolekcji muzealnych, poprawa stanu zachowania zabytków, zwiększenie narodowego 

zasobu dziedzictwa kulturowego (w tym także dziedzictwa archeologicznego), kompleksowa 

rewaloryzacja zabytków i ich adaptacja na cele inne niż kulturalne, zwiększenie roli zabytków i 

muzealiów w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości poprzez tworzenie zintegrowanych 

narodowych produktów turystycznych, poprawa warunków instytucjonalnych, prawnych i 

organizacyjnych w zakresie ochrony zabytków i ich dokumentacji, zabezpieczenie zabytków, 

muzealiów i archiwaliów przed skutkami klęsk żywiołowych, kradzieżami i nielegalnym 

wywozem za granicę oraz na wypadek sytuacji kryzysowej i konfliktu zbrojnego. Główne założenia 

strategii dokumentu, wytyczające kierunki przy tworzeniu gminnego programu opieki nad 

zabytkami to m.in. działania zmierzające do aktywnego zarządzania zasobami materialnego 

dziedzictwa kulturowego poprzez poprawę stanu zabytków, zwiększenie ich dostępności dla 

turystów, inwestorów, mieszkańców, m. in. poprzez adaptacje, zwiększenie atrakcyjności regionów 

poprzez wykorzystanie przez nie wartości wynikających z lokalnego zasobu dziedzictwa 

kulturowego oraz edukacja i wdrażanie metod nowoczesnego administrowania      związane      z 

ochroną  i zachowaniem zabytków. 

 Beneficjentami programu mogą być m.in. samorządowe instytucje

 kultury i jednostki samorządu terytorialnego. Zadania programu będą realizowane poprzez: 
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  Priorytet 1. Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych, realizowany bez udziału środków 

europejskich, dotyczący bezpośrednio: 

o rewitalizacji historycznych obszarów wiejskich; 

o ochrony i zachowania krajobrazu kulturowego wsi; 

o rewitalizacji, rewaloryzacji, konserwacji, renowacji, modernizacji i adaptacji na cele inne 

niż kulturalne historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem, w 

tym parków i ogrodów; 

o rewaloryzacji i konserwacji zabytków budownictwa drewnianego; 

o rewaloryzacji         zabytkowych         cmentarzy         oraz         renowacji,         ochronie  i 

zachowaniu miejsc pamięci i martyrologii; 

o prowadzenia badań archeologicznych i zabezpieczenia zabytków archeologicznych; 

o konserwacji zabytków ruchomych (niewchodzących w skład zasobów muzealnych), w tym 

w szczególności wystroju i historycznego wyposażenia kościołów; 

o dokumentowania    zabytków    (w    tym    badania    naukowe    i    inwentaryzacja) 

o zabezpieczenia przed skutkami klęsk żywiołowych, zniszczeniem,

 kradzieżą i nielegalnym wywozem zagranicę zabytków ruchomych i nieruchomych; 

o ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych i konfliktu zbrojnego. 

  Priorytet 2. Rozwój i konserwacja kolekcji muzealnych, realizowany bez udziału środków 

europejskich, dotyczący bezpośrednio: 

o konserwacji i digitalizacji muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów; 

o wspierania muzealnych pracowni konserwatorskich oraz nowych technik konserwacji 

zabytków ruchomych; 

o dofinansowania wykonania kopii starodruków i inkunabułów. 

 

4.2 Relacje Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami z dokumentami 

wykonanymi na poziomie województwa i powiatu 

Gminny   Program   Opieki   nad   Zabytkami   gminy   Dubienka   wykazuje   zgodność   zarówno   

z   programami    o    charakterze    wojewódzkim    jak    i    powiatowym,    a w szczególności   z 

następującymi programami strategicznymi i ich celami: 

 Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w Województwie Lubelskim na lata 2015-2018 
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(Uchwała Nr IX/129/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2015 r.) 

Ma za zadanie spełniać rolę promującą ideę ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w 

województwie lubelskim, która mimo wielu pozytywnych przykładów, wymaga nadal głębokiego 

społecznego zrozumienia i poparcia. Głównym celem programu jest wyznaczenie pożądanych 

kierunków zmian w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami możliwych do  rozpoczęcia 

lub osiągnięcia w perspektywie 4 lat. Zdeklarowane cele strategiczne, cele operacyjne i działania 

skonstruowane są w odniesieniu do województwa będącego zbiorem jednostek samorządu 

terytorialnego, w tym także Samorządu Województwa, instytucji działających 3w tej sferze i 

zainteresowanych środowisk. Program powinien służyć inicjowaniu działań  dotyczących 

wspierania i koordynowania  badań, prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego 

oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego. W WPOZ podjęto także problem 

dziedzictwa niematerialnego, które rozszerza perspektywę opieki nad zabytkami o elementy kultury 

ważne dla całokształtu dziedzictwa regionu o aspekty społeczne, w tym podkreślane w strategii 

rozwoju województwa lubelskiego potrzeby budowania więzi regionalnych. 

Istotnym celem programu jest dążenie do osiągnięcia odczuwalnej i akceptowanej społecznie 

poprawy w zakresie : stanu zachowania  i utrzymania obiektów zabytkowych znajdujących się na 

terenie województwa lubelskiego, szeroko rozumianego zasobu dziedzictwa kulturowego oraz 

zachowania krajobrazu regionalnego. Ważne jest, aby poprawa ta dokonywała się przy udziale 

mieszkańców województwa, w różnych formach ich życiowej aktywności (praca zawodowa czy 

działalność społeczna). 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego (Uchwała Nr XLV/597/02 

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 lipca 2002 r.) opracowany przez Zarząd 

Województwa Lubelskiego ( opublikowany w 3. tomach stanowiących załączniki do uchwały 

w 2002 r.); oraz późniejsze zmiany z lat: 2009, 2011, 2012, które w niewielkim stopniu 

dotyczyły ochrony dziedzictwa kulturowego. 

Teza sformułowana w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego mówi 

o tym, iż obszar administracyjny państwa posiada liczne, zróżnicowane pod względem genezy 

pochodzenia, form funkcjonalnych, przestrzennych, budowlanych i architektonicznych zespoły i 

obiekty zabytkowe. 

Kierunki   polityki   przestrzennej   zawarte    w   Planie    zostały    powiązane    z określonymi w 

strategii rozwoju województwami celami strategicznymi. 

Najważniejsze  zapisy  dotyczące  zabytków  nieruchomych  zawarte  są  w  I.,  rozdz.  IX,    p.9. 

„Kultura”, w którym scharakteryzowano wszystkie istotne kulturowe składniki przestrzeni 
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podlegające ochronie, badaniom, waloryzacji, ocenie zagrożeń oraz programom rozwoju ( w tym 

rewitalizacji, rekonstrukcji i rewaloryzacji), a także reaktywacji turystycznej w odniesieniu do 

dawnych szlaków handlowych, powiązanych z siecią osadniczą. Za wyjątkowo istotny podpunkt 

należy uznać ten dotyczący miejsc pamięci związanych z ważnymi dla narodu i państwa 

wydarzeniami, w tym, szczególnie z historią walki o niepodległość w czasach porozbiorowych, II 

Rzeczypospolitej, II Wojny Światowej (ze szczególnym uwzględnieniem Holocaustu) 

i historią najnowszą. 

 

W myśl Planu kierunki polityki przestrzennej powiązane zostały z działaniami na rzecz rozwoju 

kultury i ochrony walorów przyrodniczo-krajobrazowych regionu. 

Ważne dla ochrony dziedzictwa kulturowego są przyjęte w Planie zasady, wśród których istotne 

znaczenie dla ochrony zabytków i opieki nad zabytkami mają przede wszystkim: 

o ochrona zasobów kultury materialnej i niematerialnej oraz utrzymanie ładu przestrzennego w 

obrębie dawnych układów  urbanistycznych  i obszarów proponowanych do ochrony 

krajobrazu kulturowego (w tym parków kulturowych); 

o przeznaczanie obszarów predestynowanych do ochrony przyrodniczej i krajobrazowej oraz 

obiektów stanowiących dziedzictwo kulturowe o różnym reżimie ochronnym, oparte o 

dokładne rozpoznanie zasobów, waloryzację terenu i określenie odporności środowiska na 

antropopresję; 

o tworzenie spójnego systemu ekologicznego poprzez rozwój wielkoprzestrzennych obszarów 

ochrony środowiska naturalnego i kulturowego; 

o promocja obszarów koncentracji walorów turystycznych, zespołów i obiektów zabytkowych w 

celu ich gospodarczego wykorzystania, 

o zasada maksymalnej integracji działań na rzecz ochrony środowiska, w szczególności walorów 

krajobrazowych, przyrody, ochrony bioróżnorodności przyrody i krajobrazu kulturowego w

 sferze badawczej, społeczno–gospodarczej 

i ekonomicznej oraz w wojewódzkich programach sektorowych, na

 obszarach transgranicznych i na obszarach stykowych z sąsiednimi województwami, 

o ograniczanie negatywnych skutków działalności urządzeń infrastruktury technicznej, 

społecznej      i      gospodarczej      oraz      różnych      form      aktywności      społecznej      i 

gospodarczej na środowisko naturalne i kulturowe. 

 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.) 

(Uchwała Nr XXXIV/559/2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 czerwca 2013 r.) 
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W     Strategii     wskazano     priorytety     rozwoju     województwa     w     zakresie     ochrony  i 

pomnażanie dziedzictwa kulturowego oraz jego wykorzystanie dla harmonijnego rozwoju 

społecznego. Ponadto w częściach poświęconych turystyce oraz ochronie dziedzictwa kulturowego 

strategia podkreśla potrzebę: 

1. ochrony krajobrazu kulturowego głównych ośrodków turystycznych, 

 

2. umacniania    publicznego    charakteru    zadań    samorządów    w    dziedzinie    kultury    i 

ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym szczególnie zapewnienie systemowych warunków ich 

finansowania, 

3. wykorzystywania dziedzictwa kulturowego regionu jako elementu wzbogacania rynku pracy 

(promocja zewnętrzna), 

4. stworzenia sprawnego systemu finansowania rewaloryzacji zabytków. 

 

 Koncepcja programowo-przestrzenna rozwoju turystyki i rekreacji w Województwie 

Lubelskim (Uchwała Nr CLXVIII/1984/08 przyjęta przez Zarząd Województwa Lubelskiego 

dnia 7 października 2008 r.) 

Koncepcja Programowo-Przestrzenna Rozwoju Turystyki i Rekreacji ustanawia główne cele i 

kierunki rozwoju sektora turystyki i rekreacji, syntezę diagnozy uwarunkowań rozwoju turystyki, 

identyfikację głównych rodzajów produktu turystycznego, waloryzację przestrzeni turystycznej 

województwa oraz źródła finansowania rozwoju turystyki. Wskazuje na rolę administracji 

publicznej oraz innych podmiotów w   zakresie    wsparcia    rozwoju    produktów   turystycznych.    

Pokazuje główne potrzeby inwestycyjne na rzecz poprawy jakości przestrzeni turystycznej, 

zalecenie do planów zagospodarowania przestrzennego i wskaźniki monitorowania realizacji 

programu. 

Do czynników atrakcyjności turystycznej wskazanych obszarów i rejonów zaliczono m.in. : 

 

o występowanie zespołów i obiektów zabytkowych o wysokich walorach dziedzictwa 

kulturowego oraz sanktuariów; 

o walory przyrodnicze i krajobrazowe; 

 

o walory kulturowe; 

 

o sposoby udostępniania walorów turystycznych obszarów. 
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Główne kierunki rozwoju sektora turystycznego to m.in. : 

 

o turystyka krajoznawcza – indywidualna i zorganizowana (wycieczkowa)  wykorzystująca 

dziedzictwo kulturowe, oparte o ekspozycję zabytków oraz bogatą i barwną historię 

regionu; 

o turystyka   promocyjna      -   związana   z   walorami   turystycznymi   lubelskiej   wsi,    z 

obyczajami czy twórczością ludową, walorami etnograficznymi, folklorem. Tradycje 

kultury     ludowej      kultywowane      są      w      wielu      miejscowościach      regionu, a 

ich ochronie i popularyzacji służy szereg festiwali i przeglądów. Obejmuje ona także 

promocję organizowanych przez organizacje i samorząd cyklicznych imprez artystycznych, 

folklorystycznych czy też sportowych. 

 

Cel nadrzędny Koncepcji Programowo-Przestrzennej w Województwie Lubelskim zdefiniowano 

jako „Podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej województwa, zwiększenie ruchu 

turystycznego przy jednoczesnym zachowaniu walorów kulturowych i przyrodniczych regionu. 

Dla   realizacji   celu   nadrzędnego   określono   następujące   priorytety,   cele   operacyjne      i 

kierunki działań: 

Priorytet 2. Kształtowanie walorów turystycznych województwa : 

 

o Cel operacyjny 2.1. Podnoszenie atrakcyjności poprzez ochronę, ekspozycję zasobów 

kulturowych i przyrodniczych : 

 ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej; 

 

 ochrona    kulturowa,    wzbogacenie    kulturowe    regionu    (m.in.    ochrona   i 

rewaloryzacja, a także podniesienie ekspozycyjności wszystkich zabytkowych 

zespołów architektonicznych obiektów drewnianych i murowanych oraz zespołów 

urbanistycznych); 

Priorytet 3. Rozwój infrastruktury turystycznej i usług turystycznych : 

 

o Cel operacyjny 3.3. Wsparcie rozwoju infrastruktury uzupełniającej : 

 

 dostosowanie istniejących placówek kultury do potrzeb ruchu turystycznego i ich 
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szersze udostępnienie dla turystów. 

 

 

 

 Plan Rozwoju Turystyki Powiatu Chełmskiego 

Powiat Chełmski należy do obszarów o wysokiej atrakcyjności turystycznej. Szczególnie cenne są tu 

liczne zabytki oraz różnorodne środowisko przyrodnicze. Dzięki wykorzystaniu dużego Potencjału 

Ziemi Chełmskiej, turystyka ma szanse stać się ważną gałęzią gospodarki na tym obszarze. Aby tak 

się stało potrzebne są kompleksowe i wszechstronne działania planistyczne, organizacyjne i 

inwestycyjne. 

Celem Planu jest wspieranie zrównoważonego rozwoju turystyki oraz określenie sposobu zwrócenia 

uwagi i zatrzymania turysty na tym terenie. Będzie to możliwe dzięki wspieraniu rozwoju 

różnorodnych form turystyki i rekreacji racjonalnemu i efektywnemu wykorzystaniu bazy 

turystycznej, zasobów ludzkich, przyrodniczych, kulturowych, materialnych i finansowych. 

Do celów pośrednich Planu zalicza się : 

- podniesienie konkurencyjności turystycznej obszaru powiatu chełmskiego i miasta Chełm, 

- wykreowanie produktów turystycznych i zintegrowanego produktu turystycznego,  

- wypromowanie Ziemi Chełmskiej jako obszaru atrakcyjnego turystycznie, 

- rozwój współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej. 

Dzięki powyższym działaniom Ziemia Chełmska widziana będzie jako : 

- jeden z najlepiej rozwiniętych turystycznie obszarów Lubelszczyzny, w którym turystyka wspiera 

rozwój innych gałęzi gospodarczych i generuje powstanie nowych miejsc pracy. 

- obszar o rozpoznawalnej marce, zarówno na Lubelszczyźnie, w całym kraju i za granicą, 

- teren atrakcyjny i bezpieczny do zamieszkania i spędzenia wolnego czasu. 

Kluczowe znaczenie w kontekście rozwoju turystyki na obszarze Ziemi Chełmskiej mają produkty 

turystyczne, rozumiane jako unikalne kompozycje dóbr, usług i atrakcji turystycznych, 

umożliwiające planowanie oraz gromadzenie wrażeń związanych z podróżą turystyczną. Walory 

środowiska naturalnego oraz zróżnicowany krajobraz kulturowy Ziemi Chełmskiej kwalifikuje 

obszar do rozwoju atrakcyjnych produktów turystycznych. 
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Na obszarze powiatu chełmskiego i miasta Chełma wyznaczono pięć głównych produktów 

turystycznych : 

 

- CHEŁMSKIE PODZIEMIA KREDOWE, 

- SZLAK CHEŁMSKICH ZABYTKÓW KULTURY I PRZYRODY „POLESIA CZAR”, 

- ŚLADAMI ŻYDÓW CHEŁMSKICH „CAŁY ŚWIAT TO JEDEN WIELKI CHEŁM”, 

- ZAPOMNIANE RZEKI POLESIA – SPŁYWY KAJAKOWE BUGIEM I UHERKĄ, 

- EASTERN, CZYLI KONNO PO WSPÓŁCZESNYCH KRESACH RZECZYPOSPOLITEJ
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5 Uwarunkowania wewnętrzne ochrony dziedzictwa 

kulturowego 

5.1 Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami 

wykonanymi na poziomie gminy 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami gminy Dubienka wykazuje zgodność z celami 

następujących gminnych dokumentów strategicznych: 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dubienka (uchwała nr XXXIII/152/2004   Rady 

Gminy Dubienka z dnia 20.12.2004  r.) 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dubienka jako jeden z priorytetów strategii  ekologicznej 

gminy wskazuje rozwój turystyki i rekreacji, która to wiąże się ściśle z kwestią zasobów 

kulturowych gminy. Za cel wskazuje wzmocnienie zaplecza turystycznego i rekreacyjnego         w         

zgodzie          z          zasadami          zrównoważonego          rozwoju, w tym ochrony zasobów 

przyrodniczych i krajobrazowych. 

Elementem strategii ekologicznej jest też ochrona samych obiektów  i krajobrazu kulturowego. 

Dokument nakłada w związku z tym następujące obowiązki: 

o zachowania obiektów wpisanych do rejestru zabytków i objętych ścisłą ochroną 

konserwatorską, w obecnej formie przestrzennej wraz z najbliższym otoczeniem obiektów 

zabytkowych; w przypadku podejmowania działań inwestycyjnych wymagane jest 

zatwierdzenie projektu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

o nadzoru archeologicznego podczas prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji 

zlokalizowanych w rejonie występowania stanowisk archeologicznych; 

o zachowania w miarę możliwości obiektów znajdujących się w ewidencji konserwatorskiej 

dla utrzymania tożsamości kulturowej obszaru, a ich forma winna służyć opracowaniu 

zasad kształtowania form architektury i budownictwa na tym terenie; 

o uwzględniania przy realizacji nowej zabudowy zasad kształtowania formy nawiązującej do 

historycznej kompozycji urbanistycznej jednostek osadniczych i budownictwa 

tradycyjnego.  

o utrzymania   i   niezbędnej   konserwacji    zespołów   zieleni   wysokiej   i   niskiej   jak    i 

zachowania ukształtowania terenu w strefie obszaru zabytkowego; 
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o zakazu wznoszenia budowli przesłaniających i dysharmonizujących otoczenie w 

sąsiedztwie obiektów o wyraźnych dominantach architektonicznych w krajobrazie, takich 

jak wieże kościołów i inne; 

o ochrona i zachowanie elementów układu i substancji architektonicznej w strefie pośredniej 

ochrony konserwatorskiej, a w odniesieniu do wskazanych obiektów zabytkowych, 

zespołów dworskich, parkowych: zachowanie, uzupełnianie, rewaloryzacja i ewentualnie 

adaptacja na funkcje zgodne z charakterem obiektu; 

o na terenach położonych w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej zakazu zmian 

zabytkowej struktury przestrzennej, układu urbanistycznego, gabarytu budynków, linii 

zabudowy, kompozycji zieleni i ukształtowania terenu; 

o w sąsiedztwie obiektów oraz w obszarach objętych pośrednią ochroną  konserwatorską 

zakazu wznoszenia obiektów i budowli przesłaniających zabytek lub wpływających na 

dekompozycję układu urbanistycznego jak również lokowania funkcji degradujących 

obiekt; 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dubienka (uchwała                                     

nr XLI/185/2005 Rady Gminy Dubienka z dnia 10 sierpnia 2005 r.) 

Plan w odniesieniu do ochrony zabytków ustanawia strefę ścisłej ochrony konserwatorskiej dla 

obiektów zabytkowych objętych taką ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie dóbr 

kultury, wpisanych do rejestru zabytków Województwa Lubelskiego takich jak: 

o Cmentarz grzebalny rzymskokatolicki w Dubience o pow. 1,90 ha, obiekt wpisano do 

rejestru zabytków pod nr A/217 

o murowana cerkiew prawosławna pod wezwaniem Św. Trójcy z 1909r..; obiekt wpisano do 

rejestru zabytków pod nr A-1183; 

Ścisła ochrona konserwatorska oznacza, że wszelkie prace przy zabytkach nią objętych mogą być 

prowadzone wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Zabrania 

się wznoszenia obiektów dysharmonizujących z otoczeniem. 

W stosunku do zabytków objętych ścisłą ochroną konserwatorską obowiązuje: 

 

o ochrona i konserwacja obiektów, układu kompozycyjnego i

 substancji architektonicznych, a w obiektach sakralnych także ich wyposażenia 

wewnętrznego; 
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o utrzymanie    lub    przywrócenie    ich    funkcji    i zagospodarowanie   nie

 kolidujące z ich pierwotnym przeznaczeniem; 

o utrzymanie w należytym stanie technicznym, dokonywanie niezbędnych remontów i 

zabezpieczeń; 

o modernizacja infrastruktury technicznej związanej z funkcją obiektu i terenu; 

 

Miejscowy  Plan  Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy  Dubienka  ustanawia  także   strefę 

 pośredniej ochrony konserwatorskiej dla obiektów i obszarów zabytkowych oraz dóbr kultury 

znajdujących         się         w          ewidencji          gminy.          Obiekty          znajdujące          się 

w ewidencji konserwatorskiej powinny być w miarę możliwości zachowane dla utrzymania 

tożsamości kulturowej obszaru, a ich forma winna służyć opracowaniu zasad kształtowania form 

architektury i budownictwa na tym terenie. 

Dopuszczalne są zmiany zabytkowej struktury przestrzennej, układu, gabarytów, linii zabudowy,  

kompozycji  zieleni,  ukształtowania  terenu  pod   warunkiem  zachowania    cech 

charakterystycznych dla obszaru. Prace inwestycyjne powodujące znaczne zmiany w obiektach oraz 

ich ewentualna rozbiórka wymagają uzyskania opinii woj. konserwatora zabytków. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ustanawia także ochronę planistyczną dla 

obszarów rustykalnych, na których ochroną objęte są: 

o układy wsi 

 

o obiekty sakralne 

 

o miejsca kultu pamięci narodowej 

 

o zieleń urządzona i nieurządzona 
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5.2 Charakterystyka zasobów oraz analiza stanu dziedzictwa i 

krajobrazu kulturowego gminy Dubienka 

 

5.2.1   Zarys historii miejscowości w  gminie Dubienka 

1. Brzozowiec  

Niewielka miejscowość licząca 49 mieszkańców, położona w odległości 6 km na południowy 

zachód od Dubienki. Od południa graniczy z lasami strzeleckimi, od północnego zachodu – z rzeką 

Wełnianką. 

Odległość od najbliższego przystanku autobusowego w Siedliszczu – 2 km, dojazd utwardzoną drogą przez 

most na rzece Wełniance. 

Pierwsza informacja pisana pochodzi z 1565 r. Miejscowość nazywała się wówczas Berezowiec. 

W 1578 r. występuje jako Brzezowiec, w 1752 r. – Berezowce, a w 1827 - Berezowice. 

 

 

2. Dubienka  

Dubienka to duża wieś nadbużańska położona w dolinie Bugu, oddalona ok. 42 km od Chełma. 

Liczy 928 mieszkańców. Jest to historyczna miejscowość, dawniej miasto królewskie i liczący się ośrodek 

handlu i rzemiosła.  

Pod względem geograficznym miejscowość leży na terenie krainy zwanej Kotliną lub 

Obniżeniem Dubienki, która zaliczania jest do Polesia Lubelskiego. 

Od południa i od wschodu miejscowość opływa rzeka Wełnianka, która ok. 2,5 km na północ od 

Dubienki wpada do Bugu. Wzdłuż Bugu znajduje się nieregularny pas doliny rzeki szerokości ok. 1,5 km. 

W dolinie tej znajduje się duża ilość bagien, łąk i bużysk niekiedy wypełnionych wodą / jezioro Deusze, 

Łukowo /. 

We wszystkich zapisach źródłowych sprzed lokacji miasta /przed 1588 r. /używano wyłącznie 

nazwy „Dubna”. W przywileju lokacyjnym miasta nadanym przez Zygmunta III dnia 10 lutego 1588 r. 

zapisano po raz pierwszy polską wersję tej nazwy, tj. „Dembno” /Dębno/.  

Obok nazwy „Dębno” znacznie rzadziej zapisywano tę nazwę w rodzaju żeńskim, tj. „Dębna” 

/zapewne przez analogię do „Dubna”/. Ostatnie użycie tej wersji znane jest z dokumentu z 1738 r. 

 Pierwsze zapisy nazwy „Dubienka” znane są z dokumentów z końca XVII w. Po raz pierwszy 

nazwę tę zapisano w rejestrze kontrybucji  z  1681-2 roku,  powtórnie - w potwierdzeniu przywileju miasta 

/z 1598 r./ przez Jana III w 1689 r.  Od drugiej połowy XVIII w. aż do chwili obecnej używana jest 

wyłącznie ta nazwa.  
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Zmieniał się również herb miasta. Na najstarszych pieczęciach zamiast drzewa jest kolumna z 

gałązkami u góry, opleciona wężem i z datą w polu „1587”. Na otoku tej pieczęci widniał napis: 

„SIGILLUM CIVTATIS S.R.M. DUBENECENSIS”. Ostatecznie herbem Dubienki jest drzewo dębu 

oplecione wężem, w polu herbu widnieje data „1587” a pod nią litery „SRM” – skrót od „SECRAE 

REGIAE MAJESTATIS”. 

Pierwsza źródłowa informacja o istnieniu miejscowości pochodzi z 1472r. 

Korzystny rozwój miejscowości i jego położenie zwróciły uwagę starosty horodelskiego Jana 

Sienieńskiego, który podjął decyzję o lakacji miasta. Dnia 10 lutego 1588 r. w Krakowie król Zygmunt III 

wydał przywilej lokacyjny na założenie nowego miasta Dębno. Dnia 15 grudnia 1589 r. król na prośbę 

Jana Sienieńskiego aprobował ordynację ustalającą tok życia w osadzie i obowiązki mieszczan. W mieście 

mogli zamieszkać ludzie bez względu na nację, zawód  

i religię. Mogli oni posiadać pola, działki i łąki w mieście, których wytyczenie było obowiązkiem wójta. 

W pierwszej kolejności miała być zabudowa rynku. Wójt miał wyznaczyć miejsce w lasach nad 

Bugiem na budowę domów. Mieszczanie mogli zbudować ratusz, szpital, szkołę, kościół. Zbudowanie 

łaźni, karczmy, browaru i jatek było obowiązkiem wójta. Ordynacja zwolniła mieszczan na cztery lata od 

płacenia cła i podatków. W mieście ustanowiony został skład solny. Mieszczanie zostali zobowiązani do 

naprawy grobli przy młynie i stawach.  

W 1592 r. Jan Sienieński uposażył kościół parafialny w Dubnej pod wezwaniem św. Trójcy 

/zapewne w tym roku zbudowany/ 

Drugą grupą narodowościową i religijną osiadłą w Dubnej byli Żydzi. Przybywali do miasta w 

początkach jego tworzenia. Przywilej okazowy i osiedleńczy wydał dla nich król Zygmunt III dnia 28 

maja 1593 roku w Warszawie. Przysługiwało im prawo do wolnego, spokojnego i na zawsze korzystania z 

synagogi. Król zagwarantował im prawa i obowiązki takie, jakie posiadali Żydzi w Małopolsce. 

Zobowiązał do ponoszenia takich samych ciężarów na rzecz miasta, jak pozostali mieszczanie. Żydzi mieli 

prawo wyrobu i propinacji trunków, uboju bydła, prawo sprzedaży mięsa w jatkach i przed domami. 

Podobnie liczebną grupą narodowościową jak Żydzi, byli Rusini.  

Budowa miasta /w obrębie wałów/ trwała ok. 20-25 lat. O pomyślnym rozwoju miasta świadczy 

działalność w Dubnie wielu rzemieślników i cechów. Wg rejestru łanowego z 1628 r. w mieście było 11 

różnych zawodów i 21 rzemieślników.  

Pomyślny rozwój miejscowości począwszy od lat 20 – tych XVII w. ulegał coraz większemu 

zahamowaniu. Przyczyną tego były rekwizycje wojskowe, pożary, epidemie i pożogi wojenne. Jeszcze 

większe spustoszenie spowodowały najazdy wojenne.  
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W 1648 r. dotarli do Dubna Tatarzy, którzy spalili miasto, w tym także ratusz ze wszystkimi 

księgami miejskimi. 

Kolejna fala zniszczeń nawiedziła Dubienkę w pierwszym ćwierćwieczu XVIII w.  

Pod koniec ćwierćwiecza nastał spokojniejszy okres dla miasta i jego odbudowy. W 1765 r. w 

Dubience było 260 domów mieszkalnych, w tym 98 żydowskich i 162 „chrześcijańskich”. Z obliczeń 

wynika, że mieszkało w nich 2318 osób, czyli prawie tyle co w Chełmie /2400 mieszkańców/. 

Dubienka była ważnym portem rzecznym. Załadowywano tu zboże na statki i galery ustawione 

na Bugu i spławiano do Gdańska. 

W 1789 r. Dubienka została stolicą województwa bełzkiego i powiatu dubienieckiego. 

Dubienka miała w tym okresie szczególne znaczenie, gdyż przez miasto to /po 1776 r./ 

przechodził trakt walny prowadzący z Ukrainy, Podola i Wołynia do Lublina, Łęcznej, Krakowa, 

Warszawy i Wielkopolski. W interesie Rzeczypospolitej było utrzymanie tu dobrej przejezdności. Traktem 

walnym czterokrotnie przejeżdżał przez Dubienkę król Stanisław August Poniatowski. Podczas podróży z 

Warszawy na Podole w 1781 r. król zatrzymał się 13 października i 3 grudnia w drodze powrotnej. 

Kolejna podróż z Warszawy do Kaniowa odbywała się w 1787 r. W czasie tej podróży król zatrzymał się 

w Dubience dnia 5 marca  i 3 czerwca w drodze powrotnej. 

W drugiej połowie XIX w. widoczny jest znaczny wzrost liczby ludności miasta. Dubienka w 

1899 r. liczyła siedem tysięcy mieszkańców. Wśród tej ludności katolicy stanowili 25,9 %, prawosławni 

14,6 %, Żydzi 59,5 %.  W 1913 r. miasto liczyło 8387 osób i zajmowało 11 miejsce w guberni lubelskiej. 

Dużych zniszczeń doznała Dubienka w czasie pierwszej wojny światowej.  

W czasie wojny bolszewickiej Dubienka leżała w strategicznym miejscu przy przeprawie przez 

Bug i wielokrotnie przechodziła z rąk do rąk. Na cmentarzu parafialnym w Dubience i wojskowym w 

Józefowie znajdują się mogiły żołnierzy poległych w walkach w 1920 roku 

W 1939 r. Dubienka liczyła 4065 mieszkańców. Na początku okupacji Dubienka przestała 

funkcjonować jako miasto. Burmistrz /Mieczysław Kruczek/ i rada miejska zostali pozbawieni władzy w 

mieście i usunięci z magistratu. Przed budynkiem magistratu spalono wszelkie akta, księgi ludności, plany 

i kronikę miasta, prowadzoną prawdopodobnie od drugiej połowy XVIII wieku. 

W 1942 r. Niemcy podjęli masową akcję niszczenia Żydów. Zburzono synagogę i łaźnię 

żydowską. Dnia 2 czerwca 1942 r. wywieziono do Sobiboru 2670 Żydów. Masowe egzekucje odbywały 

się na terenie cmentarza żydowskiego. 

Od początku okupacji rozwinął się w Dubience ruch oporu. Ponieważ w Dubience ukrywało się 

wielu partyzantów przybyłych z różnych okolic, miasto nazywane było stolicą uciekinierów. 

Za współdziałanie z partyzantami wielu mieszkańców Dubienki zapłaciło życiem, ginąc w obozach 
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koncentracyjnych. Miasto poniosło duże straty. Spaliło się lub zostało zrujnowanych ok. 170 budynków, 

wśród których połowa to domy mieszkalne. Ubyło ponad połowę ludności, w tym całkowicie 

wymordowano ludność żydowską. 

Po zakończeniu wojny pozostało w Dubience ok. 1800 osób. Nie było żadnych podstaw do 

przywrócenia Dubience praw miejskich, które posiadała miejscowość przez 351 lat. 

Obecnie Dubienka jest ośrodkiem administracyjnym, handlowym i kulturalnym gminy.. Nauczanie 

dzieci i młodzieży odbywa się w Szkole Podstawowej i Zespole Szkół. Opiekę medyczną sprawuje personel 

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, a socjalną – Ośrodek Pomocy Społecznej. Działalność 

kulturalną prowadzą: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminna. W Dubience mieszczą się również: 

Apteka, Urząd Poczty i Bank Spółdzielczy.  

 

3. Holendry  

Bardzo mała miejscowość licząca 31 mieszkańców., leżąca przy drodze powiatowej z Dubienki do 

Chełma, w odległości 4,5 km od Dubienki. 

Pierwszy raz nazwa wsi pojawiła się w 1921 r. Gwarowo – Ulendry. 

4. Janostrów 

Wieś położona w odległości 4,5 km na południowy zachód od Dubienki. Liczy 19 mieszkańców. 

Nazwa miejscowości wywodzi się od nazwy dawnej nazwy folwarku „Janów Ostrów” należącego do 

starostwa dubienieckiego. W roku 1943 wszyscy mieszkańcy zostali przez hitlerowców wysiedleni. 

Leży na północnym skraju kompleksu lasów strzeleckich. W pobliżu, na północ  

od wsi rozciąga się dolina rzeki Wełnianki. Dojazd z przystanku autobusowego w Siedliszczu, odległego 3 

km.   

Pierwsza informacja pisana pochodzi z 1796 r. Wieś występowała wówczas pod nazwą Ianostrow¹. 

W 1765 r. w tej wsi był folwark, który należał do Starostwa Dubienieckiego. 

5. Jasienica 

Wieś położona w pobliżu Józefowa, w południowej części gminy, osłonięta od zachodu lasami 

strzeleckimi. Liczy 13 mieszkańców. Miejscowość słynęła z produkcji ceramiki glazurowanej. Dojazd 

z przystanku autobusowego w Skryhiczynie odległego 2,5 km.. 

Jedna z najmłodszych wsi w powiecie chełmskim. Po raz pierwszy jej nazwa pojawiła się w 1970 r 

6. Józefów  

Nieduża wieś licząca 19 mieszkańców. Leży na południowym krańcu gminy, osłonięta od zachodu 

i południa ścianą lasów strzeleckich. Mieszkańcy w czasie okupacji byli wysiedleni. Do niedawna istniał tu 

ośrodek garncarstwa ludowego. W warsztatach Feliksa Madejskiego i Edwarda Kosińskiego produkowano 
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ceramikę użytkową, czerwoną, glazurowaną. Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się 

w Skrzhiczynie odległym 2,5 km. 

Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1827 r.  

7. Kajetanówka  

Niewielka miejscowość leżąca w odległości 7 km w kierunku północno – zachodnim od Dubienki. 

Liczy 23 mieszkańców.  

Datowana na 1796 rok.  

8. Krynica 

Miejscowość leżąca na południe od Dubienki, przy nadbużańskiej drodze wojewódzkiej w 

kierunku Hrubieszowa. Liczy 54 mieszkańców.  

Pierwszy dokument z nazwą tej wsi pochodzi z 1952 r. 

9. Lipniki  

Mała wieś należąca do sołectwa Zagórnik. Otoczona lasami i rozlokowana na łagodnych 

wzniesieniach stanowi jeden z piękniejszych zakątków gminy. Liczy 4 mieszkańców.  

10. Mateuszowo 

Najmniejsza miejscowość w gminie, licząca zaledwie 6 mieszkańców. Otoczona ze wszystkich 

stron lasami, jest obiektem zainteresowania prywatnych inwestorów. Wchodzi w skład sołectwa 

Stanisławówka.  

Pierwszy zapis znajduje się pod datą 1921 r. 

11. Nowokajetanówka  

Dawniej jedna z większych miejscowości w gminie, podzielona na trzy kolonie. Podobnie jak 

Mateuszowo, otoczona jest lasem i łąkami. Zabudowane nieruchomości chętnie są kupowane i urządzane na 

domy letniskowe. Liczy 17 mieszkańców.  

W 1921 roku jako Kajetanówka Nowa. Od 1952 r. jako Nowokajetanówka. 

Radziejów  

Jedna z większych miejscowości, leżąca w odległości 7 km  w kierunku północno – zachodnim od 

Dubienki. Leży w rejonie typowo rolniczym. Liczy 83 mieszkańców.  

Kolonia niemiecka założona w 1863 r.  

12. Rogatka  

Duża wieś, licząca 292 mieszkańców. Położona przy  szosie chełmskiej, odległa 2 km na zachód 

od Dubienki. Jest to typowa ulicówka rozciągająca się na długości prawie 3 km. Leży na skraju doliny 

Wełnianki, na jej lewym brzegu. Dojazd z dwóch przystanków PKS na miejscu. 
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W 1943 r. Niemcy wysiedlili wszystkich mieszkańców Rogatki. Mieli tam mieszkać osadnicy 

niemieccy. 

13. Siedliszcze  

Jedna z większych miejscowości licząca 299 mieszkańców. Leży nad rzeką Wełnianką, 

w odległości 6 km na południowy - zachód od Dubienki, przy szosie chełmskiej. Posiada stare tradycje. 

Niegdyś był tu ośrodek dworski o nazwie Siedliszcze Bramowe, do którego należały takie wsie jak : 

Tuchanie , Radziejowo, Kajetanówka, Rogatki, Grobelki. Dwór prowadził znajdującą się tu gorzelnię, 

młyn wodny i tartak. Zachowały się tu jeszcze resztki zabytkowego parku. W czasie okupacji, podobnie 

jak szereg wsi gminy dubienieckiej, mieszkańcy Siedliszcza zostali przez Niemców wysiedleni. Na 

północnym skraju lasów strzeleckich, w bezpośrednim sąsiedztwie Siedliszcza znajduje się rezerwat 

faunistyczny o tej nazwie. Rezerwat ustanowiony został w 1975 r. dla ochrony gniazdowiska orlika 

krzykliwego, wraz z fragmentem lasu grądowego o charakterze naturalnym. 

Rezerwat obejmuje powierzchnię 14,75 ha. Porasta go bardzo zróżnicowania  i  bogata 

roślinność. Poza orlikiem występują w rezerwacie lub najbliższym jego sasiedztwie  : żurawie, kania ruda, 

kobus, sowa uszatka. 

Jako Siedliszcze (Branowo) wymienione w 1396 r. Należały wówczas do parafii 

rzymskokatolickiej Swierże 

 

14. Skryhiczyn  

Wieś w południowej części gminy, odległa od Dubienki 6 km. Położona w dolinie Bugu, nad jego 

starą odnogą zwaną Paszkoł. Był tu folwark liczący ponad 3.000 mórg. Pozostały po nim resztki 

zabytkowego parku. Odległość do Bugu od wsi zaledwie 1 km, a od lasu strzeleckiego 2 km. W położonej 5 

km na zachód w lesie strzeleckim Maziarni znajduje się pałac myśliwski, niegdyś własność Zamojskich. U 

wyjazdu od wsi od strony Dubienki stoi zabytkowa kapliczki drewniana z rzeźbą NMP z XIX w. Przystanek 

autobusowy na miejscu. W Skryhiczynie, na bazie obiektów nieczynnej szkoły, powstała nowoczesna 

placówka Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Mieści się tutaj kaplica miejscowej parafii. Wieś 

liczy 198 mieszkańców.  

 

 

15. Starosiele  

Wieś letniskowa oddalona 2 km na południe od Dubienki. Niegdyś był tu nieduży folwark 

posiadający 346 mórg gruntu. W czasie okupacji mieszkańcy byli przez Niemców wysiedleni. 

Rozlokowana nad starym korytem Bugu, na skraju lasów Strzeleckich, posiada bogate walory przyrodnicze 

i krajobrazowe.. Miejscowość liczy 142 mieszkańców.  

W 1827 r. zapisany jako Staro sielce. Dzisiejsza nazwa pojawiła się po raz pierwszy w 1839 r.
1 
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16. Stanisławówka  

Nieduża wieś leżąca w północnej części gminy. Od południa otacza ją las, od północy ogranicza 

droga wojewódzka  Dorohusk – Zosin. Gospodarkę łowiecką prowadzi tu lubelskie Koło Łowieckie 

„Pogoń”. Liczy 13 mieszkańców.  

W dokumentach występuje od 1921 r. 

 

17. Tuchanie  

Wieś rozciągająca się wzdłuż drogi powiatowej, położona w odległości 7 km od Dubienki w 

kierunku północno – zachodnim. Miejscowość typowo rolnicza, liczy 110 mieszkańców. 

Pierwsza informacja o tej wsi pochodzi z 1839 r. 

Kolonia niemiecka założona w 1891 r.
 

18. Uchańka  

Miejscowość historyczna, należąca w przeszłości do niegrodowego Starostwa Dubienieckiego. 

Uchańka zasłynęła z bitwy, jaką w dniu 18 lipca 1792 roku dywizja Tadeusza Kościuszki stoczyła  

z wojskami rosyjskimi dowodzonymi przez gen. M. Kachowskiego. Przez sześć godzin wojska polskie 

odpierały skutecznie ataki wroga zadając mu dotkliwe straty. Dla upamiętnienia tej bitwy mieszkańcy 

Dubienki i okolicznych wiosek w roku 1861 usypali kopiec. Sypanie kopca było okazją do wielkiej 

manifestacji narodowej, na którą przyjechało do Dubienki ok. 4 tys. osób z Podlasia, pow. 

hrubieszowskiego, Wołynia, a także studenci Akademii Medycznej w Warszawie. Wkrótce kopiec został 

zniszczony przez władze rosyjskie, które w pobliżu wzniosły pomnik ku czci pułkownika Palembacha, który 

zginął w bitwie pod Uchańką. Miejscowość liczy 119 mieszkańców.  

      W 1564 roku zapisana jako Vchanka. 

19. Zagórnik  

Jedna z mniejszych wsi, leży na południowym krańcu gminy. Otoczona niemal ze wszystkich stron 

lasem. Przystanek autobusowy na miejscu. Liczy 28 mieszkańców.  

Pierwszy dokument z nazwą wsi pojawił się w 1921 r. Gwarowo – Zahirnyk. 

 

5.2.2.  Zabytki nieruchome gminy Dubienka 

 

Gmina Dubienka to region o ciekawej historii i bogatych zasobach kulturowych związanych z jej 

przygranicznym położeniem. Zamieszkiwana była przez wielowyznaniową ludność trzech 

narodowości (polskiej, ukraińskiej i żydowskiej) co sprawia, że dostrzegalne są tu specyficzne 
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cechy kulturowe widoczne w miejscowych obrzędach, czy stylu zabudowy. 

Do głównych zabytków architektury należą przede wszystkim świątynie katolickie. Pierwszą z nich 

jest Cerkiew Świętej Trójcy w Dubience. Jest to świątynia filialna należąca do diecezji lubelsko – 

chełmskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Świątynia znajduje się w centrum 

wsi, przy skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Cerkiewnej. 

 

 

Fot. 1  Cerkiew Świętej Trójcy w Dubience 

 

Jest to  budowla trójdzielna z kwadratową nawą krytą dachem zwieńczonym ośmiobiczną latarnią 

oraz czterema mniejszymi wieżyczkami, które wykończone zostały mniejszymi cebulastymi 

kopułkami. Wewnątrz przetrwały pozostałości polichromii. 

W Dubience w XVIII w. istniała parafia unicka, najprawdopodobniej posiadająca własną drewnianą 

świątynię (według innego źródła obiekt ten powstał dopiero w 1838r.) w 1975r. placówka 

duszpasterska w Dubience została przyłączona do Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. W końcu 

stulecia cerkiew uległa zniszczeniu w pożarze i w 1909 została zastąpiona nową murowaną budowlą 

sakralną, zbudowaną z fundacji  moskiewskiego kupca Kławdija Paschałowa. W dwudziestoleciu 

międzywojennym cerkiew była czynna jako świątynia filialna. Obiekt został zamknięty dla celów 

kultowych w 1945r. i przez kolejne lata pełnił funkcję magazynu. Część wyposażenia przewieziono 

do nowo tworzonej cerkwi Świętych Piotra i Pawła w Słupsku, inne elementy zostały rozkradzione. 

Obecnie cerkiew jest remontowana. 20 stycznia 1990r. cerkiew została wpisana do rejestru 

zabytków pod nr A/378. 

Drugim zabytkowym obiektem na terenie gminy Dubienka jest cmentarz w Dubience , 
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katolicko – prawosławna  nekropolia. Cmentarz przeznaczony był dla wiernych parafii prawosławnej 

i parafii rzymsko – katolickiej.  Przetrwała na nim grupa nagrobków powstałych w końcu XIX w. lub 

w I poł. XX, zarówno kamiennych z piaskowca jak i żeliwnych. Na terenie cmentarza znajduje się 

mogiła żołnierzy polskich z wojny polsko – bolszewickiej. Składa się na nią 12 zbiorowych grobów 

oraz tablica, na której wypisano nazwiska poległych. Drugą częścią mogiły jest tablica i grób 

zbiorowy 33 żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji AK. Cmentarz został wpisany do rejestru zabytków 

pod pozycją A/217 

 

 

 

 

                              Fot. 2. Mogiły żołnierskie na cmentarzu w Dubience. 

 

Poza tymi zabytkami na uwagę zasługuje również Kościół Trójcy przenajświętszej w Dubience. 

Parafia rzymskokatolicka została erygowana w 1588r. początkowo był to kościół drewniany. Dwie 

kolejne budowle również były drewniane i obie spłonęły w pożarach. Obecna świątynia murowana 

została poświęcona dopiero w 1924r. W kościele znajduje się rokokowy ołtarz z II poł. XVIIIw. 

Pierwotnie znajdujący się w kościele bernardyńskim w Radecznicy. Znajduje się w nim obraz Matki 

Bożej z Dzieciątkiem z I poł. XVII w. oraz obrazy św. Antoniego i Zwiastowania. Z tego samego 

okresu pochodzi rokokowa ambona, która również została przywieziona z Radecznicy. 
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Fot. 3 Kościół Trójcy Przenajświętszej w Dubience 

W miejscowości Józefów znajduje się cmentarz wojenny żołnierzy wojny 1920r., na którym 

pochowano 23 żołnierzy polskich i 35 rosyjskich, oraz 2 lotników radzieckich z zestrzelonego w pobliży 

samolotu podczas II wojny światowej. 

 

Fot. 4. Cmentarz wojenny w Józefowie. 

5.2.3 Zabytki archeologiczne 

 

Na terenie gminy Dubienka występują liczne stanowiska archeologiczne, które są ujęte w wykazie 

kart ewidencyjnych i zaznaczonych na mapach sporządzonych przez. Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków w Lublinie. 
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5.3 Zabytki objęte prawnymi formami ochrony 

 

5.3.1 Zabytki nieruchome w wojewódzkim rejestrze zabytków 

 

Na terenie gminy Dubienka istnieją dwa obiekty wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków. W 

poniższej tabeli 1. przedstawiono szczegółowe ich zestawienie. 

Tabela 1 . Gmina Dubienka – wojewódzki rejestr zabytków 

 

 

L.P. 

 

Miejscowość 

 

Adres 

 

Obiekt 

 

Nr rej. 

 

1. 

 

Dubienka 

 

Dubienka 

 

Cmentarz grzebalny 

rzymskokatolicki 

 

A-217 

 

2. 

 

Dubienka 

 

ul. 3 Maja 2 

 

Cerkiew prawosławna pw. Świętej Trójcy 

 

A-378 

 

5.4 Zabytki w Gminnej Ewidencji Zabytków 

 

5.4.1 Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Dubienka 

 

Nowelizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 18 marca 2010 r., która 

weszła w życie 5 czerwca 2010 r., wzmocniła rolę gminnej ewidencji zabytków, czyniąc z niej 

źródło prawa miejscowego. Do art. 19 dodano ust. 1a wskazujący zabytki, których ochrona musi 

być bezwarunkowo uwzględniona w decyzjach o ustaleniu inwestycji celu publicznego, 

decyzjach o warunkach zabudowy, decyzjach       o       zezwoleniu        na       realizację        

inwestycji       drogowej,        decyzjach o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzjach o 

zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego. Są to zabytki wpisane 

do rejestru wraz z ich otoczeniem oraz zabytki nieruchome, znajdujące się w gminnej ewidencji 

zabytków : 

 

• BRZOZOWIEC 

1. Szkoła drewniana z lat 30 XX w., obecnie świetlica wiejska i dom mieszkalny, nr 11. 
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• DUBIENKA 

1. Zespół kościoła parafialnego pw. Trójcy Przenajświętszej 

2. Brama – dzwonnica murowana z 1882r. 

3. DOMY 

- ul. Chełmska : nr 10 i 48 - drewniane z 1935 i 1902r., nr 14 i 33 – murowane l. 20 XX w., apteka 

drewniana z poł. XIX w. 

- ul. Czerwonego Krzyża : domy drewniane nr 8 i 41 z ok. 1920r., krzyż drewniany – przed 1939r. 

- ul. Kościelna : 3 domy – nr 3, 13, 18 drewniane z 1920, 1935 i 1925r. 

- ul. Kościuszki : 7 domów drewnianych; nr 10 z 1915r, nr 44(tynkowany) z 1920r, nr 60,62 z 1920 i 

1930r., nr 70,82 z 1925r. , nr 86 (zagroda) z 1920r. 

- ul. 3 Maja : nr 3 – drewniany z 1920r., Urząd Gminy – murowany XIX/XX w. 

- ul. Partyzantów : 2 domy drewniane – nr 9 i 13 z 1930r. 

- ul. Rynek : nr 11murowany z 1870r., nr 3 murowany z ok. 1910r., nr 10 drewniany z ok. 1910r., nr 1 

i 2 drewniany z ok. 1920r. 

- ul. Wojska Polskiego : nr 1 drewniany z 1929r. 

- ul. Zawalna : nr 6 drewniany z 1925r. 

- ul. Horodelska : nr 17 – młyn drewniany, obecnie dom mieszkalny z 1928r. 

- ul. Chwuszczka : nr 2 – dom drewniany z XIX w. 

 

 

• HOLENDRY 

- Krzyż drewniany z 1908r. (naprzeciwko domu nr 11). 

• JASIENICA 

- Kapliczka murowana z pocz. XX w. 

• KAJETANÓWKA 

- Kapliczka drewniana z rzeźbą św. Stanisława z 2 poł. XIX w. 

• RADZIEJÓW 

- Szkoła murowana z pocz. XXw. 

• ROGATKA 

- Dwa krzyże drewniane po 1945r. i z ok. 1960r. 

- Kuźnia drewniana z 1935r. nr 26 

- 2 domy murowane : nr 28 i 36 z 1923 i 1927r. 

- 2 domy drewniane : nr 51 i 117 z 1901 i 1926r. 

 

• SIEDLISZCZE 

- 2 zagrody : nr 16 (dom drewniany z 1925r. i spichlerz drewniany z 1937r.) i nr 37 (do drewniany z 
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1870r.) 

- Dom murowany : nr 34 z 1925r. 

- 4 domy drewniane : nr 24 z 1923r. i nr 53,58, i 64 z I poł. XX w. 

- Krzyż metalowy z 1939r. (przy budynku nr 109). 

- Dom drewniany : nr 105 z pocz. XX w. 

• SKRYHICZYN 

- Kapliczka murowana z 1905r. 

- Krzyż murowany z 1905r. 

- Szkoła murowana z 1926r. ( obecnie Placówka Straży Granicznej). 

- 6 domów drewnianych : nr 1 z pocz. XX w, nr 2,5 i 77 z lat 20 XX w., i nr 45 i 57 z lat 30 XX w. 

• STAROSIELE 

- Kapliczka murowana z 1905r. 

- Park dworski z kończ XIX w. 

- 2 domy drewniane z pocz. XX w. Nr 49 i 51. 

• TUCHANIE 

- Krzyż drewniany z 1952r. 

- Dom murowany z ok. 1930r. nr 1 

• UCHAŃKA 

- Obelisk kamienny przed 1939r. ze szczątkami krzyża prawosławnego 

- 2 krzyże drewniane przy budynkach nr 65 i 45 z 1927r. 

 

 

6 Ocena stanu dziedzictwa kulturowego gminy, 

analiza szans i zagrożeń    (SWOT) 

Analizując stan krajobrazu kulturowego gminy Dubienka rozpoznano następujące czynniki 

determinujące jego dalszy rozwój: 

Silne strony 

 

o Bogate dziedzictwo historyczne i kulturowe, atrakcyjność zasobów przyrodniczych, 

kulturowych i zabytkowych (wielokulturowość terenów gminy); 

o Usytuowanie  gminy przy  granicy z  Ukrainą na ważnych  szlakach   komunikacyjnych 

o znaczeniu międzynarodowym (droga krajowa wojewódzka Nr 816 łącząca gminę z 

przejściami granicznymi w Dorohusku i Zosinie. 
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o Położenie gminy w obszarze transgranicznym Euroregionu „Bug”; 

 

o Walory krajoznawcze gminy – tereny o czystym środowisku dające szansę na rozwój 

agroturystyki; 

o Aktualne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; 

Słabe strony 

 

o Słaba   baza   turystyczna,   w   tym   niewystarczająca   ilość   obiektów   noclegowych                     

i gastronomicznych; 

o Brak zaplecza infrastrukturalnego i środków dla rewitalizacji i ochrony obiektów 

dziedzictwa kulturowego; 

o Niewystarczająca promocja gminy pod względem turystki oraz walorów kulturowych i 

środowiskowych; 

Szanse 

 

o Rozwój turystyki, agroturystyki i rekreacji w oparciu o istniejące walory naturalne, obiekty 

zabytkowe i kulturowe; 

o Transgraniczna integracja systemów szlaków turystycznych; 

o Pozyskanie środków pomocowych na remonty, renowację i rewaloryzację obiektów 

dziedzictwa kulturowego; 

o Rozwój rozrywki tematycznej i imprez opartych na możliwościach regionu – przyroda, 

kultura, rzemiosło, folklor. 

Zagrożenia 

 

o Konkurencja na rynku usług agroturystycznych; 

 

o Niewystarczające środki na rozwój infrastruktury turystycznej; 

 

o Postępująca degradacja zasobów kulturowych gminy. 
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7 Założenia programowe 

 

7.1 Priorytety 

W toku analizy określono trzy priorytety realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 

Gminy Dubienka. Są to: 

o Priorytet I 

 

Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego jako element rozwoju społeczno- 

gospodarczego miasta. 

o Priorytet II 

 

Badanie i dokumentacja dziedzictwa kulturowego oraz promocja i edukacja służąca 

budowaniu tożsamości lokalnej. 

o Priorytet III 

 

Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego. 
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7.2 Kierunki działań i zadania 

W ramach wymienionych priorytetów wytyczono kierunki działań i na tej podstawie wyodrębniono 

poszczególne zadania. 

 

 

Priorytet I: Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego, jako element rozwoju społeczno-

gospodarczego gminy 
Kierunki działań Zadani

a 

Wykonawca Źródła 

finansowania 
Zahamowanie 

procesu 

degradacji 

zabytków 

i doprowadzenie 

do poprawy stanu 

ich zachowania 

 Prowadzenie prac 

remontowo- 

konserwatorskich przy 

obiektach zabytkowych 

stanowiących własność 

gminy (w ramach 

opracowanego planu 

remontów) 

 Podejmowanie starań o 

uzyskanie środków 

zewnętrznych na 

rewaloryzację zabytków. 

Gmina 

Dubienka, 

Jednostki 

Gminne. 

Budżet Gminy, Dotacje 

unijne, Dotacje 

Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, 

Dotacje Ministra Kultury 

i Dziedzictwa 

Narodowego. 

 

 

 

Priorytet II: Badanie i dokumentacja dziedzictwa kulturowego oraz 

promocja i edukacja służąca budowaniu tożsamości lokalnej 

Kierunki działań Zadania Wykonawca Źródła 

finansowania 

Zintegrowana ochrona 

dziedzictwa kulturowego 

 Konsekwentne egzekwowanie 

zapisów dotyczących działalności 

inwestycyjnej na obszarach 

objętych ochroną określonych w 

miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego 

Gmina Dubienka, 

Jednostki 

Gminne. 

Budżet Gminy 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 44 – Poz. 2841



 

Rozszerzenie zasobu 

i ochrony 

dziedzictwa 

kulturowego gminy 

 środowiska kulturowego 

opartego o stronę internetową. 

 Konserwatora 

Zabytków, 

Dotacje Ministra 

Kultury i 

Dziedzictwa 

Narodowego 
Edukacja i 

popularyzacja wiedzy o 

regionalnym 

dziedzictwie 

kulturowym 

 Rozwijanie działalności 

wystawienniczej powiązanej z 

zabytkami gminy Dubienka i ich 

historią 

 Organizowanie i wspieranie 

realizacji konkursów, wystaw i 

innych działań edukacyjnych 

 Wydawanie i wspieranie publikacji 

(w tym opracowań historycznych, 

folderów promocyjnych, 

przewodników) poświęconych 

problematyce dziedzictwa 

kulturowego gminy 

 Wprowadzenie i upowszechnienie 

tematyki ochrony dziedzictwa 

kulturowego do systemu edukacji 

przedszkolnej i szkolnej poprzez 

organizację zajęć na temat 

zabytków, ich roli oraz wartości z 

punktu widzenia historii i 

współczesności celem 

kształtowania regionalnej 

tożsamości kulturowej, np.: 

o Czym są zabytki? 

o Skąd się biorą i jaką 

rolę pełniły? 

o Jakie zabytki posiadamy? 

o Jak dbać o zabytki? 

o Jaką rolę pełnią obecnie? 

Gmina Dubienka, 

Jednostki Gminne. 

Budżet Gminy, 

Dotacje unijne, 

Dotacje 

Lubelskiego 

Wojewódzkiego 

Konserwatora 

Zabytków, Dotacje 

Ministra Kultury i 

Dziedzictwa 

Narodowego. 

 Podejmowanie prób 

wyeksponowania turystycznego 

zabytków położonych na terenie 

gminy 

Gmina Dubienka, 

Jednostki 

Gminne. 

Budżet Gminy, 

Dotacje unijne, 

Dotacje 

Wojewódzkiego 

Konserwatora 

Zabytków, 

Dotacje Ministra 

Kultury i 

Dziedzictwa 

Narodowego. 
 

 

 

 

Priorytet III: Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu 

kulturowego 
Kierunki działań Zadani

a 

Wykonawca Źródła 

finansowania 
Specjalistyczne 

rozpoznanie badawcze 

poszczególnych 

obiektów, zespołów oraz 

obszarów zabytkowych 

związane z 

przygotowywanym lub 

realizowanym procesem 

inwestycyjnym 

 Prowadzenie monitoringu i 

weryfikacji obiektów 

uwzględnionych w gminnej 

ewidencji zabytków (z 

zastosowaniem komputerowej 

bazy danych) 

Gmina Dubienka, 

Jednostki Gminne. 

Budżet Gminy 

Szeroki dostęp do 

informacji o 

dziedzictwie kulturowym 

gminy 

 Udostępnienie informacji o 

zabytkach gminy w Internecie 

 Utworzenie gminnego systemu 

informacji i promocji (bazy 

danych) 

Gmina Dubienka, 

Jednostki Gminne. 

Budżet Gminy, 

Dotacje unijne, 

Dotacje 

Lubelskiego 

Wojewódzkiego  
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8 Instrumentarium realizacji „GMINNEGO 

PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI 

GMINY DUBIENKA” 

Zadania określone w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami Gminy Dubienka będą 

wykonywane przy pomocy następujących instrumentów: 

o instrumentów prawnych – wynikających z przepisów ustawowych, obejmujących między 

innymi uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, stref ochrony 

konserwatorskiej, wykonywanie decyzji administracyjnych wojewódzkiego konserwatora 

zabytków; 

o instrumentów finansowych obejmujących między innymi finansowanie prac 

konserwatorskich, remontowych i archeologicznych, udzielanie dotacji na finansowanie       

prac       konserwatorskich       i       restauratorskich,       korzystanie    z programów 

uwzględniających finansowanie z funduszy europejskich oraz dotacje, subwencje, 

dofinansowania dla właścicieli i posiadaczy obiektów zabytkowych; 

o instrumentów koordynacji obejmujących między innymi realizacje zapisów dotyczących 

ochrony dziedzictwa kulturowego zapisanych w dokumentach strategicznych Województwa 

Lubelskiego; 

o instrumentów społecznych obejmujących między innymi działania edukacyjne promocyjne, 

współdziałanie z organizacjami społecznymi; 

o instrumentów kontrolnych obejmujących między innymi aktualizację gminnej ewidencji 

zabytków, monitoring stanu zagospodarowania przestrzennego oraz stanu zachowania 

dziedzictwa kulturowego. 

 

9 Zasady oceny realizacji „GMINNEGO 

PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI” 

Gminna ewidencja zabytków Gminy Dubienka przygotowana została na podstawie art 22 Ustawy z 

dnia 23 lipca 2003 r. o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami. Obiekty kwalifikowane 

są do włączenia do tworzonej ewidencji na podstawie wartości estetycznych i stanu zachowania 

elementów zabytkowych. Wykonana została dokumentacja fotograficzna wszystkich wartościowych 

pod względem wartości artystycznej obiektów. 
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Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Dubienka, po zaopiniowaniu przez  Wojewódzkiego    

Konserwatora    Zabytków,     zostanie     przedstawiony     Radzie     Gminy  w   celu   przyjęcia   go   

uchwałą.   Program   został   opracowany   na   okres   czterech   lat     i stanowi dokument 

uzupełniający w stosunku do innych dokumentów planistycznych i aktów prawa     miejscowego.      

Co      dwa      lata      Wójt      będzie      sporządzał      sprawozdania z realizacji zadań Programu i 

przedstawiał je Radzie Gminy. 

Głównym odbiorcą programu jest społeczność lokalna, która bezpośrednio powinna odczuć efekty 

jego wdrażania. Dotyczy to nie tylko właścicieli i użytkowników obszarów i obiektów 

zabytkowych, ale również wszystkich mieszkańców. Program powinien służyć podejmowaniu 

planowych działań dotyczących: inicjowania, wspierania, koordynowania badań i prac z dziedziny 

ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa 

kulturowego. 

 

 

 

10  Źródła finansowania „GMINNEGO  

PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI” 

Obowiązującym wyznacznikiem sposobu finansowania opieki nad zabytkami są zasady zawarte w 

rozdziale 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Nakładają 

one obowiązek finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy 

zabytku na osobę fizyczną, lub inną jednostkę organizacyjną w tym także na jednostki z sektora 

finansów publicznych, posiadające tytuł prawny do zabytku. 

Zadania związane z opieką nad zabytkami mogą być finansowane m.in. z następujących źródeł: 

o Z budżetu Gminy Dubienka - finansowanie dotyczy obiektów będących własnością Gminy, 

lub pozostających w trwałym zarządzie jej jednostek lub zakładów budżetowych, jak 

również w ramach przyznanej dotacji na prace zgodnie z art. 81 ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. 

o Z budżetu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace, zgodnie z art. 74  ustawy 

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

o Z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach dotacji przyznanej 

zgodnie z art.74 i art. 80.1. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z  dnia 

23 lipca 2003 r. w oparciu o ogłaszane corocznie przez Ministerstwo aktualne programy. 
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o Z dotacji unijnych w ramach: 

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata  2014- 

2020; 

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; 

o Środki własne właścicieli obiektów zabytkowych; 

o Rada ochrony pamięci walk i męczeństwa; 

o Darowizny na rzecz gminy. 
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