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1. Wstęp 

 
1.1. Położenie i krótka charakterystyka gminy 
 

 Gmina miejsko-wiejska Pogorzela położona jest we wschodniej 

części powiatu gostyńskiego, w południowej części województwa 

wielkopolskiego, oddalona ok. 17 km od Gostynia i ok. 85 km od stolicy 

województwa Poznania. W latach 1975 – 1998 gmina administracyjnie 

należała do województwa leszczyńskiego. 

 Powierzchnia gminy zajmuje obszar 96,54 km², co stanowi 11,9 % 

powierzchni powiatu i 0,32 % województwa. Użytki rolne zajmują ok. 76 % 

obszaru gminy, stąd wiodącą funkcją gminy jest rolnictwo, natomiast ok. 

17,3 % ogólnej powierzchni stanowią tereny leśne i zadrzewione, zaś 

pozostałe to wody, tereny zurbanizowane, nieużytki.  

 Według danych GUS z 2012 r. gminę Pogorzela zamieszkują 5.162 

osoby. Gęstość zaludnienia wynosi 53 M/ km² i jest mniejsza od średniej 

powiatu. Strukturę osadniczą tworzą: miasto Pogorzela – siedziba władz 

samorządowych i zarazem centrum gospodarczo – handlowe oraz 

największy ośrodek osadnictwa gminy zamieszkiwany przez 2.050 

mieszkańców, 12 wsi sołeckich – Bielawy Pogorzelskie, Bułaków, 

Elżbietków, Głuchów, Gumienice, Kaczagórka, Kromolice, Łukaszew, 

Małgów, Ochla, Paradów, Wziąchów, obejmujących 18 miejscowości, 

zamieszkiwanych przez 3.112 osób.  

Gmina Pogorzela sąsiaduje:  

 od zachodu - z gminą Pępowo pow. gostyński,  

 od północnego zachodu – z gminą Piaski pow. gostyński, 

 od północy - z gminą Borek Wielkopolski pow. gostyński, 

 od wschodu – z gminą Koźmin Wielkopolski pow. krotoszyński, 

 od południowego wschodu – z gminą Krotoszyn pow. krotoszyński, 

 od południa i południowego zachodu – z gminą Kobylin pow. 

krotoszyński. 

Jednostki osadnicze gminy łączy sieć dróg powiatowych o długości 

63 km i dróg gminnych – ok. 83 km, w tym drogi dojazdowe śródpolne.     
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W odległości około 12 km na północ od miasta przebiega droga krajowa 

Leszno – Jarocin.  

Według podziału fizyczno-geograficznego Polski prof. Jerzego 

Kondrackiego obszar gminy położony jest w granicach makroregionu 

Niziny Południowo -wielkopolskiej, w mezoregionie Wysoczyzny Kaliskiej, 

w jej środkowej części na tzw. Równinie Koźmińskiej. Rzeźba terenu 

gminy została wykształcona w czasie zlodowacenia środkowopolskiego. 

Dominującą formą morfologiczną jest wysoczyzna morenowa płaska, 

której najwyżej położony teren - 135 m n.p.m. - znajduje się w północno-

zachodniej części gminy. Wysoczyznę przecinają obniżenia dolinne 

cieków o przebiegu południkowym. Przez gminę przebiega dział wodny 

oddzielający zlewnie Obry i Baryczy, należące do systemu wodnego Odry. 

Południowa i środkowa część gminy odwadniana jest do Baryczy poprzez 

dopływy Orli - jej prawobrzeżny dopływ rzekę Rdęcę i wypływającą           

w gminie rzekę Ochlę, prawobrzeżny dopływ Rdęcy, a północna część 

poprzez lewobrzeżny dopływ Kościańskiego Kanału Obry - rzekę Pogonę, 

która swój początek bierze także na terenie Pogorzeli.  

Gmina jest mało zasobna w kruszywa naturalne. Na jej terenie 

występują udokumentowane złoża pisków i żwirów, których eksploatacja 

została zakończona w złożu „Międzyborze”, a eksploatacja na niewielką 

skalę odbywa się w Bułakowie. Potencjalne tereny eksploatacji znajdują 

się w miejscowościach Elżbietków, Kaczagórka, Małgów, natomiast          

w Gumienicach znajduje się złoże surowców ilastych. W północno - 

zachodniej części gminy stwierdzono występowanie na dużej głębokości 

nieznacznych ilości węgla brunatnego, które nie mają znaczenia 

przemysłowego. 

Tereny gminy były miejscem osadnictwa od czasów 

prehistorycznych. Zachowany w nazwie miejscowości Pogorzela ślad po 

gospodarce wypaleniskowej, wskazuje na jej wczesnośredniowieczną 

metrykę. Dokładna data lokacji miasta nie jest znana, pierwsza wzmianka 

źródłowa pochodzi z 1419 r., a prawa miejskie nadano Pogorzeli 

najprawdopodobniej w 1458 roku, uzupełnione Konstytucją z 1601 r.       

W 1429 r. wspominana jest tutaj parafia z kościołem wzniesionym             

w 1341 r. Natomiast Ochla znajduje się wśród osad wzmiankowanych      
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w źródłach pisanych przed rokiem 1260. W wiekach XIII i XIV Pogorzela 

wraz z Bułakowem stanowiły własność rodu Wczelów. Od XV w. do           

2 połowy XVII w. właścicielami Pogorzeli byli Pogorzelscy. Jako kolejni 

właściciele wymieniane są rody Bielickich, Radzewskich, od XVIII w. 

Olewińskich, Zbijewskich i Drwęskich, a do lat 60-tych XIX w. 

Taczanowskich. Następnie właścicielami byli hr. Arco i w 1881 r. Robert 

Rohrmann, od 1899 r. do 1906 r. Edward Tillgner. W 1907 r. dobra 

rycerskie w Pogorzeli należały do Komisji Kolonizacyjnej, a od 1925 do 

1939 r. ich właścicielami był ród Tyszkiewiczów. O Kromolicach wiadomo, 

że wieś istniała w XIV wieku. W źródłach historycznych Kromolice 

pojawiają się w 1443 r. jako własność Mirosława Kromolickiego, który 

zapisał darowiznę na budowę nowego kościoła w Pogorzeli. Od 1600 r. 

nieprzerwanie do 1939 r. należały do rodziny Modlibowskich. Ostatnim 

przedwojennym właścicielem był Józef Modlibowski. 

W okresie procesu jednoczenia państwa polskiego tereny gminy 

wchodzą w skład powiatu pyzdrskiego, w województwie kaliskim. W 1791 

r. zostały włączone do utworzonego powiatu krotoszyńskiego. Po 1793 r., 

w wyniku II rozbioru Polski, obszar gminy został przyłączony do Prus         

i wchodził w skład prowincji „Prus Południowych”. W roku 1919 

mieszkańcy gminy walczyli w szeregach powstańczych zwycięskiego 

Powstania Wielkopolskiego1918/1919, w wyniku którego omawiane tereny 

włączono do odrodzonego państwa polskiego i za wyjątkiem II wojny         

światowej ponownie współtworzą historyczną Wielkopolskę.  

Na przestrzeni wieków wykształcono dorobek kultury materialnej, 

którego zasoby przetrwały w gminie Pogorzela do czasów obecnych i są 

wyrazem troski władz samorządowych, aby poznały je kolejne pokolenia.   

 

1.2. Cel opracowania gminnego programu opieki nad 
zabytkami 

 

Nadrzędnym celem Programu opieki nad zabytkami gminy 

Pogorzela na lata 2014-2017 jest ukierunkowanie działań samorządu 

gminnego na poprawę stanu zachowania i utrzymania zasobów 

dziedzictwa kulturowego gminy. Szczegółowe cele wynikają z ustawy        
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z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  

Cele te określone zostały następująco: 

- włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań 

strategicznych, wynikających z koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju,  

- uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym 

krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie                               

z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej, 

- zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie 

do poprawy stanu ich zachowania, 

- wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów 

krajobrazu kulturowego, 

- podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków 

dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz 

wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków 

finansowych na opiekę nad zabytkami, 

- określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, 

eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem                                   

tych zabytków, 

- podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc 

pracy związanych z opieką nad zabytkami. 

 

1.3. Podstawa prawna opracowania gminnego programu 
opieki nad zabytkami 

 

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym           

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).  

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy, do zadań własnych gminy 

należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym m.in. sprawy 

kultury, a więc bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami. 

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

zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami), która nakłada na 

gminę następujące obowiązki i uprawnienia: 
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a) prawo utworzenia przez radę gminy (po uprzednim zasięgnięciu 

opinii konserwatora zabytków) parku kulturowego w celu 

ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania 

wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami 

nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji 

budowlanej i osadniczej (art.16), 

b) obowiązek uwzględniania w strategii rozwoju gminy, studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art. 

18 i 19), 

c) obowiązek uzgadniania projektów i zmian planów 

zagospodarowania przestrzennego z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków (art. 20), 

d) obowiązek prowadzenia gminnej ewidencji zabytków w formie 

zbioru kart adresowych zabytków z terenu gminy, objętych 

wojewódzką ewidencją zabytków (art. 22, ust. 4), 

e) przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu w trakcie 

prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co 

do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem oraz 

powiadomienie o tym fakcie wojewódzkiego konserwatora 

zabytków (art. 32, ust.1, pkt 3 i ust. 2), 

f) przyjmowanie zawiadomień o przypadkowym znalezieniu 

przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on 

zabytkiem archeologicznym i powiadomienie o tym fakcie 

wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 33, ust. 1 i 2), 

g) sprawowanie opieki nad zabytkami, w tym finansowanie prac 

konserwatorskich i budowlanych przy zabytku, do którego 

gmina posiada tytuł prawny (art. 71, ust. 1 i 2) 

h) prawo udzielania przez organ stanowiący gminy, na zasadach 

określonych w podjętych uchwałach, dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków (art. 81), 

i) obowiązek sporządzenia przez wójta gminy na okres 4 lat 
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gminnego programu opieki nad zabytkami (art. 87, ust.1). 

j) obowiązek sporządzenia i przedstawienia radzie gminy 

sprawozdania   z realizacji programu (art. 87, ust. 5). 

 

2. Uwarunkowania zewnętrzne ochrony zasobów dziedzictwa 

kulturowego 
 

2.1 Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami                                 
z opracowaniami wykonanymi na poziomie województwa 

 
2.1.1 Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego 
 

  Zaktualizowana „Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 

2020 roku. Wielkopolska 2020” jest dokumentem opracowanym przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, a przyjęta przez 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 17 grudnia 2012 r. Uchwałą 

Nr XXIX/559/12. 

 Strategia określa uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju 

województwa. Ustalenia zawarte w cyt. dokumencie stanowią podstawę do 

sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa, 

przez co mają bezpośredni wpływ na zachowanie i poprawę jakości 

krajobrazu kulturowego. Zakłada konieczność wyznaczenia w planie 

zagospodarowania przestrzennego terenów o wyjątkowych walorach 

środowiska kulturowego, które należy wesprzeć pakietem pomocy 

ułatwiającej wykorzystanie tego czynnika. Wsparcie powinno objąć,            

z jednej strony rewitalizację obiektów, a z drugiej, przedsiębiorczość 

budowaną na wykorzystaniu tego sektora, szczególnie w turystyce. 

 Generalnym celem „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” 

jest poprawa jakości przestrzeni województwa, systemu edukacji, rynku 

pracy, gospodarki oraz sfery społecznej, skutkująca wzrostem poziomu 

życia mieszkańców. Cel ten będzie realizowany przy pomocy celów 

strategicznych i operacyjnych. 

 W ramach celu strategicznego „Zwiększenie spójności 

województwa” określony został cel operacyjny „Wsparcie terenów               
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o wyjątkowych walorach środowiska kulturowego”. Środowisko kulturowe 

może być dla wybranych obszarów istotnym czynnikiem aktywizacji 

gospodarczej i budowania lokalnych przewag konkurencyjnych. Na wielu 

obszarach jest ono jedynym realnym czynnikiem wzrostu. 

 Cel ten realizowany powinien być przede wszystkim przez 

następujące kierunki działań: 

 kompleksowe programy rewitalizacji i aktywizacji gospodarczej 

wykorzystującej walory kulturowe, 

 tworzenie parków kulturowych, 

 promocja terenów o wybitnych walorach kulturowych, 

 odnowa obiektów dziedzictwa kulturowego. 

Cel strategiczny zakładający „Zwiększenie zasobów oraz 

wyrównywanie potencjałów społecznych województwa” ma być 

realizowany poprzez cel operacyjny „Ochrona i utrwalanie dziedzictwa 

kulturowego” 

Jednym z fundamentów kapitału społecznego jest tożsamość 

regionalna, otwartość na inne kultury oraz tolerancja. Bez poczucia 

tożsamości i znajomości własnej kultury nie można budować więzi 

społecznych. Rozwój społeczny, w tym tożsamość kulturowa, jest ważnym 

czynnikiem kształtowania konkurencyjności regionu. 

Wielkopolska może być regionem, który nie tylko wspiera 

wewnętrzny rozwój kulturalny, ale również przyciąga jednostki kreatywne, 

działające w przestrzeni kultury poprzez stworzenie wizerunku regionu 

otwartego na mobilność idei oraz odmienne wzorce i wartości kulturowe. 

Cel ten realizowany powinien być przede wszystkim przez 

następujące kierunki działań: 

 promocja kultury regionalnej, 

 poprawa warunków dla utrwalania tożsamości oraz 

upowszechniania dorobku kultury lokalnej i regionalnej, 

 ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz historycznego 

regionu, 

 wsparcie rozwoju kultury jako jednego z kreatywnych sektorów 

gospodarki regionu i rozwój przedsiębiorczości w tej dziedzinie, 
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 wzmocnienie pluralizmu kulturowego jako rozwojowej przeciwwagi 

dla dziedzictwa kulturowego regionu, 

 stymulacja przepływu treści kulturowych (transfer międzykulturowy) 

oraz wewnętrznej innowacji w sferze kultury, jako niezbędnych 

czynników rozwoju kultury, 

 zmniejszanie przestrzennych, społecznych i ekonomicznych 

dysproporcji w dostępie do kultury. 

  

2.1.2 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa 

         wielkopolskiego 

 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa 

wielkopolskiego sporządzony na okres perspektywiczny do roku 2020, 

uchwalony przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą                   

Nr XLII/628/2001 z dnia 26 listopada 2001 roku, zmieniony Uchwałą Nr 

XLVI/690/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r. 

W rozdz. „Uwarunkowania rozwoju przestrzennego. Uwarunkowania 

wewnętrzne”, pkt 18 „Kultura i dziedzictwo narodowe” podkreślono wartość 

tożsamości regionalnej. Oparta na tradycji regionalnej i najważniejszych 

cechach wyróżniających region terytorialnie, historycznie, społecznie          

i kulturowo jest ważnym elementem dziedzictwa kulturowego. 

Omówiono wielkości zachowanej substancji zabytkowej w regionie: 

stanowiska archeologiczne, zabytki architektury i budownictwa, pomniki 

historii, parki kulturowe, wymieniając najcenniejsze, charakterystyczne dla 

poszczególnych epok. Podkreślono konieczność powołania nowych 

parków kulturowych, które mogą stanowić podstawy do sporządzenia         

i wdrożenia strategii promocji kultury województwa wielkopolskiego oraz 

mogą stać się czynnikiem dla rozwoju turystyki opartej o wartości 

krajobrazu i kultury. Jednym z najważniejszych elementów generujących 

rozwój turystyki są szlaki kulturowe. Bogata przeszłość historyczna             

i kulturowa Wielkopolski stwarza wiele możliwości do przeprowadzenia 

szlaków kulturowych, a tym samym promocji Wielkopolski w skali lokalnej, 

krajowej czy międzynarodowej. 

W rozdz. 31. „Ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego” 
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wymieniono najważniejsze nurty działania, mające na celu osiągnięcie 

optymalnego stanu środowiska kulturowego: 

 ochrona istniejących zasobów materialnych i duchowych, 

 kreowanie nowych jakości w obrębie poszczególnych dziedzin 

składających się na kulturę, a zwłaszcza kreowanie nowej 

przestrzeni, 

 kształtowanie świadomości – upowszechnianie wiedzy                    

o środowisku kulturowym Wielkopolski wśród mieszkańców regionu, 

kraju i za granicą. 

W planie zagospodarowania przestrzennego województwa 

wielkopolskiego szczególne znaczenie ma ochrona obszarowa, a więc 

ochrona całych układów przestrzennych miast i wsi, ochrona krajobrazów 

kulturowych w parkach kulturowych i w strefach kulturotwórczych, szlaków 

kulturowych oraz pojedynczych obiektów. 

Najważniejsze działania w ramach ochrony dóbr kultury                    

i dziedzictwa narodowego w ramach planowania przestrzennego to: 

 zwiększenie nakładów na ochronę dziedzictwa kulturowego, 

zarówno w budżecie państwa, jak i budżetach samorządowych, 

 wpisanie do rejestru zabytków wszystkich zachowanych założeń      

i układów urbanistycznych, 

 poszerzenie ewidencji zasobów dziedzictwa kulturowego 

województwa wielkopolskiego. Konieczne jest umożliwienie 

publicznego dostępu do ewidencji w formie elektronicznej, 

 dalsze prowadzenie archeologicznych badań osadniczych, 

 wzbogacanie dokumentacji dotyczącej obiektów dziedzictwa 

kulturowego, w szczególności: opisów, szkiców, map i opracowań 

obiektów oraz digitalizacji danych i ich udostępnianie w formie 

elektronicznej, 

 promocja szlaków kulturowych, parków kulturowych, pomników 

historii, a także obiektów wpisanych na listy dziedzictwa 

europejskiego, 

 podnoszenie wizerunku województwa jako produktu turystycznego, 

poprzez prawidłową informację turystyczną w celu dotarcia do 
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określonych atrakcji turystycznych. 

W rozdz. 31.1.1. „Ochrona układów urbanistycznych                       

i ruralistycznych” wymieniono elementy, które jej podlegają: rozplanowanie 

ulic, rynków i placów miejskich, parametry kwartałów, pasma zieleni, 

dominanty przestrzenne, panoramy, osie widokowe oraz wszelkie formy 

specyficznej zabudowy miejskiej. Ochrona układów przestrzennych, 

urbanistycznych i ruralistycznych powinna być rozpatrywana wraz              

z nawarstwieniami kulturowymi w których obecna jest cała sekwencja 

dziejów. Jest to działanie niezbędne dla zachowania ciągłości historycznej 

tworzenia się sieci osadniczej. 

Sprzymierzeńcem systemowych działań wspierających może się 

stać aspekt ekonomiczny w postaci korzyści gospodarczych uzyskiwanych         

z turystyki na terenach o atrakcyjnych i zadbanych śródmieściach – 

pojedynczych wybitnych obiektach z historycznym tłem kulturowym, 

nadającym całości oczekiwany klimat.  

Podobny system powinien objąć również układy ruralistyczne. 

Ochrona kompleksowa architektury wiejskiej jest możliwa do zrealizowania 

na terenach, których głównym motorem rozwoju stanie się turystyka. 

Właściwą formą ochrony jest adaptowanie zabytkowych obiektów 

architektury wiejskiej na obiekty rekreacji indywidualnej. Najwartościowsze 

obiekty, dla których nie da się zapewnić ochrony w istniejących zespołach 

zabudowy, powinny się znaleźć w skansenach. Z uwagi na brak 

możliwości przetrwania wszystkich zabytków architektury wiejskiej, 

niezbędne jest systematyczne dokumentowanie obiektów o wartościach 

historycznych i estetycznych. 

W rozdz. „Kierunki zagospodarowania przestrzennego. Polityka 

przestrzenna”, pkt 29 „Polityka poprawy efektywności struktur 

przestrzennych” przedstawiono zbiór najważniejszych zasad, mających na 

celu uzyskiwanie optymalnych efektów w zagospodarowaniu przestrzeni. 

Ład przestrzenny to takie zagospodarowanie przestrzeni, które tworzy 

harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach 

wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-

gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. 

Ład przestrzenny można uzyskać m. in. przez: 
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 przestrzeganie wytycznych konserwatorskich w zakresie 

poszczególnych obiektów objętych ochroną jak również zasad 

zagospodarowania zabytkowych układów urbanistycznych, 

 kontynuowanie architektury wiejskiej przy założeniu, że tradycyjny 

nurt architektury lokalnej regionu nie powinien mieć prawa 

wyłączności, ale powinien stanowić ważny wyróżnik dla zachowania 

regionalnej specyfiki. Na terenach szczególnie cennych 

krajobrazowo należy unikać realizacji projektów odległych 

stylistycznie, pochodzących z kulturowo odmiennych regionów, 

 ochronę krajobrazu, szczególnie w rejonach o najwyższych 

walorach przyrodniczych i kulturowych. 

Dla kształtowania przestrzeni miejskich przyjęto m.in. następujące zasady: 

 ochrona dziedzictwa kulturowego, tożsamości i tradycyjnych 

elementów środowiska miejskiego, takich jak: zabytkowe dzielnice, 

budynki, dominanty przestrzenne, panoramy, tereny zielone i tereny 

otwarte; respektowanie zaleceń wynikających z przepisów 

ochronnych i poszerzanie ochrony prawnej, 

 wykorzystywanie atutów wynikających z ukształtowania terenu, osi 

widokowych, dominant przestrzennych, panoram, 

 podnoszenie wymogów architektonicznych, szczególnie w stosunku 

do obiektów realizowanych na obszarach śródmieść oraz w pobliżu 

terenów o najwyższych walorach kulturowych i przyrodniczych, 

 podejmowanie opracowań planistycznych dotyczących 

rewaloryzacji przestrzeni miejskich. 

Dla kształtowania obszarów wiejskich przyjęto m. in. następujące zasady: 

 ochrona charakterystycznych układów ruralistycznych oraz 

zespołów sakralnych, pałacowo-parkowych, folwarków, ochrona 

zabytkowych budynków mieszkalnych, gospodarczych, wiatraków, 

remiz, szkół, kuźni, młynów, gorzelni i innych elementów 

specyficznych dla architektury wiejskiej np. kapliczek i krzyży, 

 poszanowanie kształtowanej tradycyjnie różnorodności form 

osadnictwa wiejskiego w poszczególnych rejonach, 

 twórcze wykorzystywanie wzorców architektury lokalnej przy 
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formułowaniu warunków dla projektowanej zabudowy, odwoływanie 

się do architektury regionalnej Wielkopolski, preferowanie 

rodzimych materiałów budowlanych oraz tradycyjnych elementów 

małej architektury. 

W rozdz. 31.3. „Promowanie świadomości regionalnej Wielkopolski” 

uznano, że do zaistnienia Wielkopolski jako regionu atrakcyjnego 

kulturowo, niezbędne jest intensywne promowanie wiedzy o środowisku 

kulturowym regionu. Działania na rzecz promowania świadomości 

regionalnej Wielkopolski mają na celu pobudzenie aktywności lokalnych 

środowisk, przywrócenie etosu wielkopolskiego oraz pielęgnowanie 

regionalizmu, tzw. „małych ojczyzn”, m.in. poprzez: 

 promowanie gwary, obyczajów, potraw, strojów, lansowanie 

folklorystycznych zespołów tanecznych, 

 kształtowanie otwartości wobec innych mniejszości i kultur, 

prezentowanie ich dorobku kulturowego, 

 organizowanie jarmarków, pokazów tradycyjnego rzemiosła, 

konkursów związanych z tematyką regionalną. 

 

2.1.3. Inne dokumenty o zasięgu województwa, których 
       problematyka związana jest z dziedzictwem 
       kulturowym 

 

W „Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim” na 

lata 2007-2013, przyjętej przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 

Uchwałą Nr X/103/07 z dnia 25 czerwca 2007 r., wśród priorytetów i celów 

rozwoju turystyki w województwie wskazane zostały główne pola 

strategiczne, w których generują i kumulują się procesy rozwojowe             

i działalność w dziedzinie turystyki. Wskazane pola strategiczne mają 

stanowić główne obszary wieloletnich i docelowych działań zmierzających 

do osiągnięcia celu nadrzędnego w turystyce wielkopolskiej. Do 

priorytetów rozwojowych zaliczono rozwój walorów turystycznych. Celem 

strategicznym jest tu podnoszenie atrakcyjności turystycznej regionu 

poprzez lepszą ochronę, ekspozycję i organizację zasobów kulturowych     

i przyrodniczych. Dwa cele operacyjne odnoszą się wprost do obiektów 
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zabytkowych: 

- wytyczenie i zagospodarowanie historycznych tras zwiedzania                   

w centrach zabytkowych oraz przystosowania zespołów 

rezydencjonalnych i sakralnych do potrzeb ruchu turystycznego                 

o charakterze krajoznawczym i pielgrzymkowym, 

- wykorzystanie i adaptacja budowli zabytkowych na turystyczne 

obiekty usługowe. 

Uchwałą Nr XXXVIII/763/13 z dnia 28 października 2013 r. Sejmik 

Województwa Wielkopolskiego przyjął „Program Opieki nad Zabytkami 

Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2016”. Myślą przewodnią 

opracowania Programu było uznanie potrzeby zachowania zasobów 

regionalnego dziedzictwa kulturowego jako ważnego czynnika 

wpływającego na kształtowanie się tożsamości regionalnej i promocji 

turystycznej. Program określił stan, do którego należy dążyć w zakresie 

opieki nad zabytkami, wskazuje konieczne do wykonania zadania               

i sugeruje sposoby ich realizacji poprzez określenie podstawowych 

założeń organizacyjnych, finansowych, edukacyjnych i promocyjnych. 

 

3.  Zasoby dziedzictwa i krajobrazu kulturowego gminy 
 

3.1.  Obiekty zabytkowe nieruchome o najwyższym znaczeniu   

dla gminy wpisane do rejestru zabytków 

 

Do najcenniejszych zabytków na terenie gminy wpisanych do 

rejestru zabytków należą: 

GUMIENICE 

WIATRAK PALTRAK, XIX, nr rej. 412/Wlkp/A z dnia 28.03.1988 r. 

KROMOLICE 

ZESPÓŁ PAŁACOWO-FOLWARCZNY: nr rej. 549/1-4/Wlkp-A 

a. pałac, mur., ok. 1860, z dnia 12.04.1973 r., 

b. rządcówka, ob. dom nr 4, mur., pocz. XX, przebud. 1973, z dnia 

31.03.1970 r., 

c. park, 2 poł. XIX, z dnia 8.11.1995 r., 

d. spichlerz, mur., 1850, z dnia 31.03.1970 r. 
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POGORZELA 

ZAŁOŻENIE URBANISTYCZNE I ZESPÓŁ BUDOWLANY, XV, nr rej. 

1475/A z dnia 12.01.1994 r. 

ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PAR. P.W. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA: nr rej. 

722/Wlkp/A z dnia 30.10.1953 r. i z 2.12.2008 r. 

a. kościół, mur., 1778-1781, 1783-1785, 

b. cmentarz przykościelny, XVIII,  

b. plebania z ogrodem, mur., 1920. 

ZESPÓŁ KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO: nr rej. 473/Wlkp/A z dnia 

12.01.1994 r. 

a. kościół, mur., 1861, 

b. pastorówka, ob. dom, mur., po 1861. 

ZESPÓŁ PAŁACOWY: nr rej. 471/Wlkp/A z dnia 23.12.1974 r. 

a. pałac, mur., ok. 1880, rozbud. pocz. XX,  

b. park, XVIII/XIX. 

 
3.2. Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych 

znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków 
 
BIELAWY POGORZELSKIE 

ZESPÓŁ DWORSKO-FOLWARCZNY: 

a. dwór, mur., ok. 1860–1870, 

b. park krajobrazowy, XIX, 

c. budynek inwentarski, mur., k. XIX, 

d. stodoła, mur., k. XIX, 

e. spichlerz, mur., pocz. XX, 

f. ogrodzenie z bramą, mur., pocz. XX. 

BUŁAKÓW 

SZKOŁA, mur., l. 20 XX. 

ZESPÓŁ DWORSKO-FOLWARCZNY: 

a. dwór, mur., XIX/XX, 

b. park, k. XIX (?), 

c. dom nr 54, mur., 1 ćw. XX, 

d. dom nr 59, mur., pocz. XX. 
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ELŻBIETKÓW 

DOM NR 33, mur.-szach., pocz. XX. 

DOM NR 37, mur.-szach., pocz. XX. 

GŁUCHÓW 

SZKOŁA, ob. dom nr 4/1, mur., pocz. XX. 

DOM NR 3, mur., 1933. 

DOM NR 8, mur., pocz. XX. 

DOM Z CZĘŚCIĄ GOSPODARCZĄ NR 11, mur., 1929. 

DOM NR 12, szach.-mur., 4 ćw. XIX. 

DOM NR 20, mur., 1 ćw. XX. 

DOM NR 26, mur., pocz. XX. 

STODOŁA w zagrodzie nr 47/48, drew., pocz. XX. 

ZAGRODA NR 57: 

a. dom, mur., 1916, 

b. stodoła, mur., ok. 1916. 

DOM NR 59, mur., k. XIX. 

GUMIENICE 

CMENTARZ EWANGELICKI, XIX w. 

SZKOŁA, mur., 1910. 

DOM NR 8, mur., 1912. 

DOM NR 14, mur., 1912. 

DOM NR 19, mur., 2 poł. XIX. 

DOM NR 24, glin., 2 poł. XIX. 

DOM NR 29, szach.-mur., 4 ćw. XIX. 

DOM NR 30, mur., 1 ćw. XX. 

DOM NR 31/31a, mur., 1909. 

DOM NR 32, mur., 1905. 

ZAGRODA NR 33: 

a. dom, mur., 1930, 

b. budynek gospodarczy, mur., 1911. 

DOM NR 35, mur., 1928. 

ZAGRODA NR 53: 

a. dom, mur., 1902, 

b. budynek inwentarski, mur., 1911, 
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c. stodoła, szach.-drew., pocz. XX. 

DOM NR 54, szach., 1864. 

DOM NR 55, szach.-mur., 4 ćw. XIX. 

WIATRAK PALTRAK, drew., 1 poł. XIX. 

KACZAGÓRKA 

ZESPÓŁ FOLWARCZNY: 

a. rządcówka, mur., ok. 1870, 

b. dwojak, ob. dom nr 32, mur., k. XIX, 

c. czworak, ob. dom nr 33, mur., XIX/XX, 

d. dwojak, ob. dom nr 34, mur., k. XIX. 

KROMOLICE 

CMENTARZ EWANGELICKI, XIX. 

SZKOŁA, mur., pocz. XX. 

SZKOŁA, ob. dom nr 28, mur., pocz. XX. 

ZESPÓŁ PAŁACOWO-FOLWARCZNY: 

a. pałac, mur., ok. 1860, 

b. ogrodzenie z bramą, mur.(kam.), pocz. XX, 

c. park, 2 poł. XIX, 

d. budynek inwentarski, mur., pocz. XX, 

e. stodoła, mur., 2 poł. XIX, 

f. stodoła, mur., 2 poł. XIX, 

g. spichlerz, mur., 1850,  

h. sześciorak, ob. dom nr 52, mur., XIX/XX, 

i. czworak, ob. dom nr 53, mur., 1 ćw. XX, 

j. czworak, ob. dom nr 46, mur., k. XIX. 

DOM NR 11, mur., k. XIX. 

DOM NR 12, mur., k. XIX. 

DOM NR 15, szach., 2 poł. XIX. 

DOM NR 27, mur., 1 ćw. XX. 

DOM NR 54, szach., 2 poł. XIX. 

ŁUKASZEW 

ZESPÓŁ FOLWARCZNY: 

a. dwór, mur., k. XIX, 

b. kapliczka, mur., 1 ćw. XX, 



 
 

 20 

c. park, pocz. XX (?), 

d. lamus (?), mur., 2 poł. XIX, 

e. obora, mur., pocz. XX, 

f. spichlerz, mur.(kam.), k. XIX, 

g. czworak, ob. dom nr 6, mur., 2 poł. XIX. 

MAŁGÓW 

ZESPÓŁ FOLWARCZNY: 

a. rządcówka, mur., k. XIX, przebud., 

b. dwojak, ob. dom nr 34, mur., k. XIX, 

c. obora, mur., XIX/XX, 

d. spichlerz, mur., k. XIX. 

DOM NR 21, mur., k. XIX. 

DOM NR 29, mur., pocz. XX. 

OCHLA 

KAPLICZKA, mur., pocz. XX. 

ZESPÓŁ DWORSKO-FOLWARCZNY: 

a. dwór, mur., 4 ćw. XIX,  

b. pozostałości bramy wjazdowej, mur., k. XIX, 

c. park, XIX/XX, 

d. rządcówka, ob. dom nr 12, mur., 1912, 

e. budynek inwentarski, mur.(kam.), 1909, 

DOM NR 3, mur., l. 20 XX. 

DOM NR 16, mur., XIX/XX. 

BUDYNEK GOSPODARCZY w zagrodzie nr 1, mur., pocz. XX. 

POGORZELA 

ZAŁOŻENIE URBANISTYCZNE I ZESPÓŁ BUDOWLANY, XV. 

ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PAR. P.W. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA: 

a. kościół, mur., 1778-1781, 1783-1785, 

b. cmentarz przykościelny, XVIII,  

b. plebania z ogrodem, mur., 1920. 

ZESPÓŁ KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO: 

a. kościół, mur., 1861, 

b. pastorówka, ob. dom, mur., po 1861, 

c. budynek gospodarczy, mur., pocz. XX. 
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CMENTARZ RZYMSKOKATOLICKI, 1 poł. XIX. 

CMENTARZ EWANGELICKI, 2 poł. XIX. 

RATUSZ, mur., 4 ćw. XIX. 

SZKOŁA, ul. Krobska 19, mur., pocz. XX. 

ZESPÓŁ DWORCA KOLEJOWEGO: 

a. dworzec, ob. dom, mur., 1909, 

b. dom pracowniczy, mur., 1 ćw. XX, 

c. dom pracowniczy, mur., pocz. XX. 

ZESPÓŁ ZAJAZDU, ul. Gostyńska 16: 

a. zajazd, mur.-szach., 1 ćw. XX, 

b. budynek gospodarczy, mur.-szach., 1 ćw. XX. 

ZESPÓŁ PAŁACOWO-FOLWARCZNY: 

a. pałac, mur., ok. 1880, rozbud. pocz. XX,  

b. park, XVIII/XIX, 

c. budynek inwentarski, mur.(kam.), k. XIX, 

d. lamus, ob. magazyn, mur., pocz. XX, 

e. gorzelnia, mur., k. XIX, 

f. kuźnia, mur., k. XIX. 

ul. Błonie  

DOM NR 6, mur., 2 poł. XIX. 

DOM NR 50, mur., pocz. XX. 

ul. Borecka 

DOM NR 3, mur., pocz. XX. 

DOM NR 10, mur., 4 ćw. XIX. 

DOM NR 19, mur., pocz. XX. 

ul. Kotkowiaka 

DOM NR 2, mur., pocz. XX. 

DOM NR 12, mur., pocz. XX. 

DOM NR 13, mur., 4 ćw. XIX. 

DOM NR 14, mur., pocz. XX. 

DOM NR 15, mur., 4 ćw. XIX. 

ul. Krobska 

DOM NR 2, mur., 4 ćw. XIX. 

DOM NR 9, mur., k. XIX. 
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DOM NR 11, mur., 4 ćw. XIX. 

DOM NR 12, mur., 1910. 

DOM NR 17, mur., k. XIX. 

DOM NR 23, mur., k. XIX. 

DOM NR 24, mur., pocz. XX.  

DOM NR 28, mur., 4 ćw. XIX. 

DOM NR 30, mur., k. XIX. 

DOM NR 38, mur., pocz. XX. 

DOM NR 39, mur., pocz. XX. 

DOM NR 44, mur., pocz. XX. 

DOM NR 48/50, mur., k. XIX. 

DOM NR 60, mur., pocz. XX. 

DOM NR 64, mur., pocz. XX. 

ul. Krotoszyńska 

DOM NR 2, mur., pocz. XX. 

DOM NR 6, mur., pocz. XX. 

DOM NR 14, mur., pocz. XX. 

DOM NR 30, mur., 4 ćw. XIX. 

DOM NR 40, mur., XIX/XX. 

ul. Powstańców Wielkopolskich 

DOM NR 2, mur., 2 poł. XIX. 

DOM NR 3, mur., 4 ćw. XIX. 

DOM NR 4, mur., pocz. XX. 

DOM NR 12, mur., pocz. XX. 

DOM NR 13, mur., 2 poł. XIX. 

DOM NR 16, mur., 1 ćw. XX. 

DOM NR 18, mur., pocz. XX.  

Rynek 

DOM NR 2, mur., 1 poł. XIX. 

DOM NR 3, mur., k. XIX. 

DOM NR 4, mur., k. XIX. 

DOM NR 6, mur., 4 ćw. XIX. 

DOM NR 7, mur., k. XIX. 

DOM NR 8, mur., k. XIX. 
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DOM NR 9, mur., k. XIX. 

DOM NR 13, mur., pocz. XX. 

DOM NR 15, mur., pocz. XX. 

DOM NR 16, mur.-szach., XIX/XX. 

DOM NR 17, mur., 4 ćw. XIX. 

DOM NR 20, mur., pocz. XX. 

DOM NR 21, mur., pocz. XX. 

DOM NR 25, mur., pocz. XX. 

DOM NR 27, mur., pocz. XX. 

DOM NR 28, mur., 4 ćw. XIX. 

DOM NR 29, mur., pocz. XX. 

DOM NR 30, mur., pocz. XX. 

DOM NR 34, mur., 4 ćw. XIX. 

DOM NR 35, mur., 4 ćw. XIX. 

DOM NR 36, mur., pocz. XX. 

DOM NR 37, mur., pocz. XX. 

DOM NR 38, mur., pocz. XX. 

DOM NR 39, mur., 1 ćw. XX. 

DOM NR 40, mur., 4 ćw. XIX. 

ul. Szpitalna 

DOM NR 3, szach., 1 poł. XIX. 

DOM NR 4, mur., 4 ćw. XIX. 

DOM NR 6, mur., pocz. XX. 

DOM NR 10, mur., pocz. XX. 

DOM NR 12, mur., pocz. XX. 

DOM NR 22, mur., pocz. XX. 

ul. Wałowa 

162. DOM NR 3, mur., pocz. XX. 

ul. Wiosny Ludów 

DOM NR 1, mur., XIX/XX. 

DOM NR 5, mur., 2 poł. XIX. 

DOM NR 10, mur., k. XIX. 

DOM NR 14, mur., pocz. XX. 
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WZIĄCHÓW 

SZKOŁA, mur., 1903. 

ZESPÓŁ DWORSKO-FOLWARCZNY: 

a. dwór (rządcówka ?), mur., k. XIX,  

b. pozostałości parku, XIX/XX, 

c. stodoła, mur., k. XIX,  

d. spichlerz, mur., 4 ćw. XIX, 

e. gorzelnia, mur., 1870, 

f. ośmiorak, ob. dom nr 41 mur., k. XIX. 

  

3.3. Zespoły najcenniejszych zabytków ruchomych na terenie 
gminy 

 

Na terenie gminy Pogorzela zabytki ruchome stanowią 

wyposażenie kościoła par. p.w. św. Michała Archanioła. Obiekty częściowo 

zewidencjonowane, nie są wpisane do rejestru zabytków.  

 

3.4. Krajobraz kulturowy – obszarowe wpisy do rejestru 
zabytków (układy urbanistyczne, parki kulturowe, parki 
krajobrazowe) 

 

Krajobraz kulturowy to przestrzeń historycznie ukształtowana          

w wyniku działalności człowieka, zawierająca wytwory cywilizacji oraz 

elementy przyrodnicze (art. 3, pkt 14 ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami). W celu jego ochrony oraz zachowania wyróżniających się 

krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla 

miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej, cyt. Ustawa przewiduje 

ochronę poprzez wpis do rejestru zabytków cennych kulturowo struktur 

przestrzennych – układów urbanistycznych, ruralistycznych, krajobrazów 

kulturowych.  

Do rejestru zabytków pod numerem 1475/A na podstawie decyzji     

z dnia 12 stycznia 1994 r. wpisane zostało założenie urbanistyczne             

i zespół budowlany Pogorzeli.  

Teren ukształtowany w średniowieczu z elementami rozwiniętymi     
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w XVIII w. oraz w XIX i pocz. XX w. obejmuje nawarstwienia kulturowo-

osadnicze od czasów pradziejowych po okres nowożytny. Podziały 

własnościowe od XV w. wpłynęły na charakter rozplanowania miasta. 

Rozwinęło się ono na planie wydłużonym z północy na południe, składając 

się z dwóch części z odrębnymi siedzibami właścicieli. Ośrodkiem każdej 

części był rynek. Starsza „część zamkowa” obejmowała Stary Rynek         

z przylegającymi ulicami i kościołem, nowsza „część folwarczna” – Nowy 

Rynek (ob. Plac Powstańców Wielkopolskich), teren folwarku wraz            

z dworem i parkiem. W początkach XVIII w. obie części zrosły się w jeden 

organizm miejski i stanowią ciekawe rozwiązanie urbanistyczne. Linia 

zabudowy ulic została ukształtowana w 1 poł. XIX w. Zabudowa miasta 

pochodzi w przeważającej mierze z 2 poł. XIX w. i pocz. XX w. przy 

głównych ulicach w kompleksach zwartych o układzie kalenicowym. 

Z obszarowych wpisów do rejestru zabytków wymienić należy 

również parki pałacowe założone w stylu krajobrazowym                           

w miejscowościach Kromolice i Pogorzela.  

 

3.5.   Zabytki archeologiczne 

 

3.5.1. Wykaz stanowisk archeologicznych wpisanych do 
rejestru zabytków  z terenu gminy 

 

Na terenie gminy Pogorzela nie ma stanowisk archeologicznych 

wpisanych do rejestru zabytków. 

 

3.5.2. Wykaz stanowisk o własnej formie krajobrazowej 

 

Na terenie gminy Pogorzela znajdują się dwa stanowiska 

archeologiczne o własnej formie krajobrazowej. Są to grodziska 

zlokalizowane w miejscowościach: Pogorzela (datowane na XVI w.)           

i Ochle (datowane na okres późnego średniowiecza). 
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 3.5.3. Zestawienie liczbowe stanowisk archeologicznych 

zewidencjonowanych i wpisanych do rejestru zabytków, łącznie z ich 
funkcją oraz krótką analizą chronologiczną (opis koncentracji 
stanowisk archeologicznych – uwarunkowania fizjograficzne) 

 

Zabytek archeologiczny, to 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 lub zabytek ruchomy, będący tym 

wytworem (art. 3 pkt. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami z dnia 23.07.2003 r., Dz. U. nr 162, poz. 1568 ze zmianami). 

Zabytki archeologiczne są częścią dziedzictwa kulturowego. Na 

zasób zabytków archeologicznych składają się zarówno tzw. stanowiska 

archeologiczne – warstwy kulturowe i obiekty archeologiczne, jak               

i ruchome zabytki z nich pochodzące i skarby. Europejska konwencja        

o ochronie archeologicznego dziedzictwa kulturowego sporządzona w La 

Valetta dnia 16 stycznia 1992 r. (Dz. U. 96.120.564 z dnia 9 października 

1996 r. ze zmianami) uznaje je jako źródło „zbiorowej pamięci europejskiej 

i instrument dla badań historycznych i naukowych”. 

Obszar gminy Pogorzela został rozpoznany archeologicznie           

w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP) w latach 1983-1992. 

AZP to program badawczy obejmujący swym zasięgiem terytorium całej 

Polski. Pozwala na dokładne rozpoznanie zasobów archeologicznych.     

W swych dotychczasowych założeniach obejmuje bowiem 2 etapy 

badawcze: 1. kwerendę archiwalną w muzeach, instytucjach publicznych                        

i publikacjach, 2. badania powierzchniowe. 

 Należy jednak pamiętać, że baza danych AZP jest bazą otwartą. 

Dołączane są do niej ciągle nowe informacje pochodzące z kolejnych 

badań czy też weryfikacji badań wcześniejszych. 

 W związku z powyższym dokumentacja stanowisk archeologicznych 

utworzona metodą AZP jest źródłem najbardziej aktualnej wiedzy                   

o terenie. 

Na terenie gminy Pogorzela zewidencjonowano 106 stanowisk 

archeologicznych.  
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Cmentarzyska Osady Inne Ogółem Stanowiska 

archeologiczne 

Grodziska 

płaskie kurhanowe    

Ilość stanowisk 
ogółem 

2 0 0 101 3 106 

Wpisanych do 

rejestru 
0 0 0 0 0 0 

TAB. 1. Zestawienie dziedzictwa archeologicznego na terenie gminy Pogorzela 
przedstawiono za „Raportem o stanie zabytków w Gminie Pogorzela” z 2004 r. 
oprac. przez WUOZ w Poznaniu Delegatura w Lesznie 

 

 Według regionalizacji fizyczno-geograficznej podziału polski według 

Jerzego Kondrackiego gmina Pogorzela leży w podprowincji Nizin 

Środkowopolskich, w makroregionie Niziny Południowo - wielkopolskiej, 

mezoregionie Wysoczyzny Kaliskiej, w jej środkowej części na tzw. 

Równinie Koźmińskiej. 

W rzeźbie powierzchni na terenie gminy widoczna jest wysoczyzna 

morenowa płaska zlodowacenia środkowopolskiego obejmująca obszar 

całej gminy. Nierówności na obszarze wysoczyznowym nie przekraczają 

10 m. Najwyżej położony teren o rzędnej 135 m n.p.m. znajduje się          

w północno – zachodniej części gminy. Wysoczyznę morenową rozcinają 

obniżenia dolinne cieków o przebiegu południkowym. Obniżenia dolinne 

na terenie gminy tworzą trzy główne cieki: Rdęca i jej dopływ Ochla oraz 

Pogona. Dolina Pogony jest najsłabiej wykształcona przez górny bieg 

cieku. Rozszerza się ona w kierunku północnym. Nierówności nie 

przekraczają tu 2 m. Doliny Rdęcy i Ochli są znacznie lepiej wykształcone, 

a ich szerokość zwiększa się w kierunku południowym. Nierówności         

w dolinie Rdęcy przekraczają 20 m, a na południu gminy można wyróżnić 

dwa poziomy terasowe, terasę denną oraz terasę środkową.  

Początki kształtowania się osadnictwa grup ludzkich na terenie 

gminy sięgają środkowej epoki kamienia – mezolitu. Na ten okres datuje 

się pojedyncze znaleziska narzędzi krzemiennych używanych przez 

ówczesnych ludzi. Społeczności kultur mezolitycznych prowadziły 

traperski tryb życia, trudniąc się łowiectwem, rybołówstwem i zbieractwem.  

 Bardziej ustabilizowane osadnictwo na terenie dzisiejszej gminy 

Pogorzela widoczne jest w młodszej epoce kamienia - neolicie. 
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 Neolit przynosi rewolucyjne zmiany w historii ludzkości. 

Dotychczasowa gospodarka przyswajająca dzięki opanowaniu uprawy 

ziemi i hodowli zwierząt, została zastąpiona przez gospodarkę 

wytwarzającą. Wraz z osiadłym trybem życia pojawiły się takie wynalazki 

jak: stałe budownictwo mieszkalne i gospodarcze, umiejętność lepienia       

i wypalania naczyń glinianych, znajomość tkactwa itp. 

 Większe skupiska ludzkie z okresu neolitu na terenie gminy 

Pogorzela wiążą się z kulturą pucharów lejkowatych. Ówczesna ludność 

zamieszkiwała niewielkie osady, położone na łagodnych stokach 

wydmowych wzniesień. Charakterystyczną cechą tej kultury                        

w zakresie obrządku pogrzebowego były monumentalne grobowce 

megalityczne („kujawskie”) w postaci długiego (do 130 m), trójkątnego     

(o podstawie do 15 m) kopca obstawionego wielkimi kamieniami. 

Pochówki w obudowie kamiennej znajdowały się pod nasypem grobowca.  

 Z upowszechnieniem się nowego materiału (brązu) wiąże się dalszy 

rozwój gospodarczo-cywilizacyjny w epoce brązu. Docierał on na nasze 

tereny drogą wymiany z południa Europy, zwiększając rolę handlu                    

i powodując przenikanie się wpływów. Wczesna epoka brązu jest na 

terenie gminy słabo reprezentowana.  

 Wzrost osadnictwa widoczny jest natomiast w środkowym i późnym 

okresie epoki brązu. Zaczęła się wówczas rozwijać na ziemiach polskich 

kultura łużycka, zaliczana do wielkiego kompleksu kultur popielnicowych, 

rozprzestrzeniających się stopniowo z centrum naddunajskiego na 

rozległe tereny Europy.  

W VII w p.n.e. rozpoczyna się na ziemiach polskich epoka żelaza. 

Obok wyrobów brązowych, których udział systematycznie maleje, 

pojawiają się wówczas wyroby żelazne. W tym okresie odnotowujemy 

dalszy rozwój kultury łużyckiej na obszarze zajmowanym obecnie przez 

gminę Pogorzela. 

Pod koniec okresu halsztackiego rozpoczyna się stopniowy rozkład 

kultury łużyckiej, spowodowany prawdopodobnie kryzysem gospodarczym 

wywołanym pogorszeniem się klimatu oraz zbytnim wyeksploatowaniem 

środowiska naturalnego. Dodatkowym czynnikiem destabilizacyjnym był 

najazd Scytów.  
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 Początek wieku IV p.n.e. wiąże się z masowym upowszechnieniem 

się żelaza jako podstawowego surowca, ujednolicenia używanych ozdób, 

narzędzi, broni, przedmiotów codziennego użytku. Na terenie ziem 

polskich wykształciła się wówczas tzw. kultura przeworska. Miało to 

miejsce w późnym okresie lateńskim (młodszy okres przedrzymski). 

Rozwijała się ona następnie w kolejnym okresie – wpływów rzymskich. Na 

obszarze naszej gminy notujemy kilkadziesiąt stanowisk ludności kultury 

przeworskiej  

 Na przełomie IV i V w. n.e. większość obszarów ziem polskich 

przeżywa głęboki kryzys kulturowy, osadniczy i gospodarczy. Związane 

jest to prawdopodobnie załamaniem się dotychczasowej sytuacji 

politycznej Europy w wyniku najazdu Hunów. Najazd ten wywołał masowe 

przesunięcia ludności zamieszkującej jej środkową część oraz zlikwidował 

wpływ Cesarstwa Rzymskiego. Rozpoczął się okres wędrówek ludów. 

Bezpośrednim tego skutkiem było zahamowanie trwającego kilka wieków 

rozwoju gospodarczego i społecznego na ziemiach polskich. Dotychczas 

nie udało się stwierdzić ciągłości osadnictwa w okolicach gminy Pogorzela. 

 Począwszy od VI w. n. e. wkraczamy w nowy okres dziejów zwany 

wczesnym średniowieczem. Gęstość osadnictwa w tym okresie jest raczej 

niewielka. Znaczny rozwój gospodarczy, społeczny i kulturowy zaczął się        

w wieku VIII. W ciągu IX i X wieku kształtowały się podstawy terytorialne 

państwa polskiego. Powstały wówczas grody – siedziby przedstawicieli 

władzy, ośrodki gospodarcze i zalążki przyszłych miast. Widoczne są fazy 

powstawania grodów: okres plemienny, kiedy grody skupiają się                

w Wielkopolsce zachodniej i południowo-zachodniej; następnie w czasie 

bezpośrednio poprzedzającym okres formowania państwa grody powstają 

w środkowej i północno-wschodniej Wielkopolsce; sieć grodów rozrasta się 

następnie przynajmniej w trzech fazach w miarę poszerzania się terytorium 

państwa piastowskiego.  

Także na obszarze dzisiejszej gminy Pogorzela osadnictwo 

rozwijało się również we wczesnym i późnym średniowieczu. W tym czasie 

kształtuje się obecny układ miejscowości, stanowiska średniowieczne         

i nowożytne występujące w pobliżu obecnych miejscowości wyznaczają 

tym samym ich metrykę. Szczególnie bujny rozwój osadnictwa                    
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i powstawania wsi nastąpił od XV – XVI w. Warto w tym miejscu 

wspomnieć o datowanych na okres późnego średniowiecza i nowożytności 

grodziskach w miejscowościach Ochla i Pogorzela. 

  

4. Uwarunkowania wewnętrzne ochrony zasobów dziedzictwa                       

i krajobrazu kulturowego 

 
4.1.  Stan zachowania i obszary największego zagrożenia 
         zabytków 

 
4.1.1. Stan zachowania zabytków nieruchomych wpisanych do 
          rejestru zabytków 

 

Zabytki nieruchome na terenie gminy Pogorzela, wpisane do 

rejestru zabytków prezentują zróżnicowany stan zachowania. 

GUMIENICE – wiatrak paltrak. 

Powstał w XIX w. przy wykorzystaniu starszej części wiatraka                   

z 1771 r. Pobudowany w 1873 r. w Kobylinie, na obecne miejsce został 

przeniesiony w 1921 r. przez ówczesnego właściciela G. Mühlnickela.       

W 1942 r. założono w wiatraku łuszczarkę i mlewniki-walce przeniesione  

z wiatraka Czesława Dolińskiego ze Smolic. Od 1965 r. napędzany za 

pomocą silnika, obecnie elektrycznego. Wiatrak na podmurówce z cegły 

ceramicznej, pełnej. Wzniesiony na rzucie prostokąta, bryła w kształcie 

wysokiego prostopadłościanu silnie rozszerzonego w dolnej części 

przyziemia, trzykondygnacyjna, nakryta wysokim dachem dwuspadowym  

z naczółkiem od strony ściany wietrznej. Ściany pierwotnego korpusu 

wiatraka konstrukcji szkieletowej, drewniane, oszalowane deskami,                        

z masywniejszymi słupami narożnymi. Obecnie ściany korpusu głównego 

w poziomie parteru od wewnątrz wyłożone wtórnie twardymi płytami 

wiórowymi. Ściana od północy wtórnie obita blachą, ściana wietrzna         

w dolnej części obita blachą, a wyżej płytami z eternitu. Ściana południowa 

w przyziemiu obita blachą. Pokrycie dachu korpusu głównego wtórnie 

blachą falistą. Wiatrak remontowany i rozbudowany po 1988 r. Wtedy do 

wiatraka od strony północnej dobudowano murowany budynek 
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gospodarczo-mieszkalny. Własność prywatna. Stan zachowania 

dostateczny. 
KROMOLICE – zespół pałacowy. 

Pałac powstał ok. 1860 r. na miejscu starego drewnianego dworu. 

Pobudowany przez ówczesnego właściciela dominium kromolickiego 

Stanisława Modlibowskiego. Położony na terenie parku, frontem zwrócony 

ku wschodowi. Wzniesiony na rzucie trzech przylegających i równoległych 

do siebie kwadratów, z których środkowy od frontu tworzy ryzalit                

z przylegającym gankiem kolumnowym w kształcie portyku                    

(tworzący zadaszenie nad podjazdem), a od ogrodu wnękę. Pałac            

o cechach późnoklasycystycznych i neorenesansowych. Murowany          

z cegły ceramicznej, podpiwniczony, na ceglano-kamiennej podmurówce, 

dwukondygnacyjny, elewacje otynkowane, opracowane architektonicznie. 

Cztery elewacje szczytowe - zamknięte trójkątnymi szczytami. Stan 

obiektu katastrofalny; zarwane stropy, zawalona więźba, częściowo 

zarwany dach, spękane i zawalone ściany, brak tynków, podłóg, schodów, 

zniszczona i zdekompletowana stolarka okienna i drzwiowa. Własność 

prywatna.  

Park założony w 2 poł. XIX w. o powierzchni 1,74 ha. Dawny układ 

kompozycyjny całkowicie zatarty. Drzewostan przetrzebiony. Pozostały 

dwie zwarte kępy drzew. Jedna, od strony frontowej pałacu,                        

z drzewostanem w wieku 80-150 lat, ciągnie się pasem od wjazdu ku 

wschodowi przy ażurowym, zniszczonym murze ceglanym, druga znajduje 

się w północno – zachodniej części parku. Wśród drzewostanu dominuje 

robinia akacjowa i jesion wyniosły. Trawniki zniszczone, ze zdziczałą 

warstwą zielną. Dawna część ogrodowa zdewastowana, porośnięta 

niewielkimi kępkami drzew, częściowo obumarłymi, w warstwie krzewów 

liczne kępy bzu czarnego. Własność prywatna. Stan zachowania bardzo 

zły. 

Rządcówka (dom pracowników folwarcznych) z poł. XIX w. Według 

Raportu o stanie zabytków na terenie gminy Pogorzela opracowanego 

przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegaturę       

w Lesznie z 2004 r. obiekt całkowicie przebudowany, zakwalifikowany 

został do wykreślenia z rejestru zabytków. 
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Spichlerz folwarczny, pobudowany ok. 1850 r. Budynek na planie 

prostokąta, dwukondygnacyjny. Ściany murowane z cegły pełnej, 

tynkowane. Pierwotnie dach kryty dachówką ceramiczną, w 1989 r. 

pokryty płytami z eternitu. Własność Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej     

w Kromolicach. Stan zachowania zły. 

POGORZELA – zespół kościoła par. p.w. św. Michała Archanioła. 

Kościół wzniesiony w latach 1778-1781, ukończony w latach 1783-

1785 z fundacji Rocha Zbijewskiego, kasztelana kaliskiego, na miejscu 

poprzedniego i być może z częściowym wykorzystaniem murów kościoła 

rozebranego przed 1778 r. Kościół w bliskim sąsiedztwie Rynku, stoi na 

dawnym cmentarzu, który otoczony jest starym murem ceglanym. 

Orientowany, trójnawowy, rzut na planie krzyża łacińskiego, z transeptem, 

prezbiterium węższym od korpusu nawowego, do którego od wschodu 

przylega zakrystia tej samej szerokości, a od zachodu wieża na planie 

kwadratu. Bryła podpiwniczona, korpus nawowy, transept i prezbiterium 

jednokondygnacyjne, z poddaszami strychowymi, nakryte dwoma 

przecinającymi się, stromymi dachami dwuspadowymi pokrytymi 

dachówką ceramiczną karpiówką. Ściany murowane z cegły, otynkowane 

z detalem architektonicznym. Przy wschodnim szczycie prezbiterium mała, 

czworokątna wieżyczka sygnaturki nakryta dachem ośmiopołaciowym 

zwieńczonym hełmem cebulastym z kulą na iglicy. Przyległa od wschodu 

niższa bryła zakrystii dwukondygnacyjna, nakryta stromym dachem 

dwuspadowym, pokrytym dachówką ceramiczną karpiówką.  

Remont przeprowadzono w 1960 r., w 1988 r. przełożono dach, 

wymieniono okna, posadzkę w prezbiterium, wymieniono instalacje 

grzewcze i elektryczną, w 1993 r. odnowiono wnętrze kościoła, a w 1996 r.  

przeprowadzono remont kapitalny wieży zachodniej. Własność Parafii 

Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Pogorzeli. Stan 

zachowania bardzo dobry. 

Plebania zbudowana w 1920 r. Budynek parterowy, murowany,       

z użytkowym poddaszem mieszkalnym, tynkowany, na rzucie zbliżonym 

do kwadratu. Wysoki, czterospadowy dach kryty czerwoną ceramiczną 

dachówką. Na osi elewacji frontowej piętrowy ryzalit. W 2009 roku 

przeprowadzono remont, podczas którego położono nowe tynki                  
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i pomalowano elewację. Własność Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. 

Michała Archanioła w Pogorzeli. Stan zachowania dobry.  

W dobrym stanie utrzymana jest również, na bieżąco 

pielęgnowana, zieleń otaczająca budynek. 

POGORZELA – zespół kościoła ewangelickiego. 

Kościół ewangelicki, wybudowany został w 1861 r. Świątynia 

jednonawowa, częściowo podpiwniczona, na rzucie prostokąta, od 

wschodu z niższym prezbiterium zamkniętym wielobocznie, po bokach 

ujętym w małe kwadratowe aneksy wsunięte między nawę                                   

i prezbiterium. Bryła rozczłonkowana, poszczególne elementy nakryte 

dachami dwuspadowymi pokrytymi dachówką ceramiczną karpiówką. Od 

zachodu czterokondygnacyjna wieża na planie kwadratu, zwieńczona 

strzelistym hełmem w kształcie bardzo wysokiego ostrosłupa. Elewacje na 

kamiennym cokole, nie tynkowane. Kościół obecnie nieużytkowany. 

Własność Gminy Pogorzela. Stan zachowania dostateczny. 

Pastorówka, ob. dom mieszkalny, wybudowany po 1861 r. Budynek 

na rzucie prostokąta ustawionego równolegle do kościoła. 

Dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z wysokim, użytkowym poddaszem, 

nakryty dachem czterospadowym pokrytym dachówką karpiówką. 

Elewacje z cegły ceramicznej nie tynkowane, na wysokim kamienno-

ceglanym cokole. Szczyty w konstrukcji muru pruskiego. Własność 

prywatna. Stan zachowania dobry. 

POGORZELA – zespół pałacowy. 
Pałac zbudowany w 1880 r. Wzniesiony w środkowej części 

okalającego go parku, elewacją frontową  zwrócony na południe. Rzut na 

planie prostokąta rozczłonkowanego od północy i południa ryzalitami 

skrajnymi i bardzo płytkim ryzalitem środkowym. Bryła piętrowa, na 

wysokim cokole, podpiwniczona, z użytkowym poddaszem, nakryta trzema 

niskimi dachami pulpitowymi, z dwoma przybudówkami parterowymi przy 

ścianach krótszych i parterowym gankiem, które nakryte są od góry 

tarasami. Od wschodu weranda nakryta tarasem, poprzedzona szerokimi 

schodami również z obszernym tarasem w poziomie poniżej parteru. Na 

północnej części zabudowanej werandy zachodniej stoi piętrowa 

nadbudówka z jednym pomieszczeniem. Elewacje otynkowane, 
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opracowane architektonicznie. Własność prywatna, stan zachowania 

dostateczny. 

Park krajobrazowy, założony na przełomie XVIII/XIX wieku,                   

o powierzchni 4,08 ha, w tym wody o pow. 0,38 ha. Zachował się niemal    

w pierwotnych granicach i starodrzewem. Przylega do wschodniej pierzei 

podwórza gospodarczego, otacza centralnie położony pałac. Założony na 

rzucie prostokąta, obecnie ma formę wieloboku. Do parku prowadzą dwa 

wjazdy. Główny, utwardzony asfaltem, ograniczony dwoma murowanymi 

słupami, znajduje się przy Placu Powstańców Wielkopolskich w jego 

granicy południowo-wschodniej, drugi wjazd zlokalizowany na granicy 

zachodniej parku granicząc z podwórzem gospodarczym. Park jest            

z trzech stron ogrodzony. Od wschodu i od zachodu siatką drucianą, od 

południa parkanem murowanym i metalowym na podmurówce. Od strony 

południowej, zachodu i północy park graniczy z zabudową miejską, a od 

wschodu z gruntami rolnymi. Założenie parkowe zostało podzielone. Jedna 

część, która pełni obecnie funkcję parku miejskiego, stanowiąca własność 

Gminy Pogorzela, jest dobrze utrzymana i na bieżąco pielęgnowana. 

Stawy są oczyszczane, ścieżki konserwowane, trawniki wykaszane,          

w latach 80. XX w. uzupełniono zieleń parkową o  nowe nasadzenia drzew. 

Natomiast druga część, przylegająca do pałacu, stanowiąca własność 

prywatną jest zaniedbana, w złym stanie. 

Wszelkie prace przy obiektach nieruchomych i ruchomych 

wpisanych do rejestru zabytków wymagają pozwolenia konserwatora 

zabytków po uprzednim uzgodnieniu ich zakresu w Wojewódzkim Urzędzie 

Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Lesznie. 

 

4.1.2. Stan zachowania zabytków archeologicznych oraz istotne 
zagrożenia dla zabytków archeologicznych 

 

Stanowiska archeologiczne podlegają stałym zagrożeniom.                    

Z każdym rokiem, wraz z rozwojem techniki, intensyfikacją działalności 

przemysłowej, gospodarczej, rolniczej rośnie stopień ich zagrożenia oraz 

pojawiają się nowe. 

W myśl art. 6 pkt 3 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
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zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi 

zmianami) wszystkie zabytki archeologiczne – bez względu na stan 

zachowania podlegają ochronie i opiece. Należy przy tym pamiętać, że 

zasięg stanowisk archeologicznych został wyznaczony na mapach na 

podstawie badań powierzchniowych. Jednak nie może on odpowiadać 

dokładnie zasięgowi występowania pozostałości osadnictwa 

pradziejowego pod ziemią. Dlatego należy traktować go zawsze 

orientacyjnie, może bowiem okazać się, że obiekty archeologiczne 

zalegają także w sąsiedztwie wyznaczonego na podstawie obserwacji 

powierzchniowej, zasięgu stanowiska.  

Najlepiej zachowane są stanowiska archeologiczne położone na 

nieużytkach, terenach niezabudowanych oraz terenach zalesionych. 

Należy tutaj przypomnieć, że ustawa o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami nakłada na każdego, kto zamierza realizować nowe zalesienia 

lub zmianę charakteru dotychczasowej działalności leśnej na terenie, na 

którym znajdują się zabytki archeologiczne, obowiązek pokrycia kosztów 

badań archeologicznych oraz ich dokumentacji. 

 Dużym zagrożeniem dla stanowisk archeologicznych są natomiast 

inwestycje budowlane i przemysłowe (zwłaszcza rozwój budownictwa 

mieszkalnego i przemysłowego oraz budowa dróg), nielegalna 

eksploatacja piaśnic i żwirowni. Istotnym zagrożeniem jest również 

działalność rolnicza, zwłaszcza intensywna orka.  

Do innego rodzaju zagrożeń należy działalność nielegalnych 

poszukiwaczy. Zagrażają oni przede wszystkim cmentarzyskom oraz 

stanowiskom o własnej formie krajobrazowej, jak grodziska czy fortyfikacje 

ziemne oraz pozostałości z okresu II wojny światowej. 

Również przebudowa układów urbanistycznych, ruralistycznych              

i założeń pałacowo-parkowych prowadzi często do naruszenia 

średniowiecznych i nowożytnych nawarstwień kulturowych. W związku      

z tym wszystkie prace ziemne wymagają jednoczesnego prowadzenia 

badań archeologicznych. Wyniki badań często stanowią jedyną 

dokumentację następujących po sobie faktów osadniczych na tym terenie. 

Pozwalają one skorygować, uszczegółowić i potwierdzić informacje 

uzyskane ze źródeł pisanych. Pozyskany w trakcie badań materiał 
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ruchomy umożliwia uzupełnienie danych o kulturze materialnej 

mieszkańców.  

Zagrożeniem dla dziedzictwa archeologiczne jest też rozwój 

turystyki zwłaszcza nad rzekami, jeziorami i w obszarach leśnych. Tereny 

te atrakcyjne pod względem rekreacyjnym obecnie, często były również 

okupowane przez ludzi w pradziejach i wczesnym średniowieczu. Dostęp 

do wody, który stanowił podstawę egzystencji osadniczej umożliwiał 

tworzenie niezwykle licznych osad o metryce sięgającej od epoki kamienia 

po czasy nowożytne.  

 Dlatego dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, na 

obszarach występowania stanowisk archeologicznych oraz w strefie ich 

ochrony, podczas inwestycji związanych z robotami ziemnymi, wymagane 

jest prowadzenie badań archeologicznych. Na prace archeologiczne 

należy uzyskać pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków – Kierownika Delegatury w Lesznie przed 

uzyskaniem pozwolenia na budowę lub przed rozpoczęciem prac 

ziemnych.  

 

4.1.3.  Obszary największego zagrożenia dla zabytków w gminie 
 
a) archeologicznych 

  

 Dużym zagrożeniem dla zabytków archeologicznych jest głęboka 

orka, zwłaszcza, że gmina Pogorzela ma charakter miejsko-wiejski. Użytki 

rolne zajmują 75,3% powierzchni gminy (z czego grunty orne obejmują 

95,9%, użytki zielone 4%, a sady 0,1%). Lasy zajmują 17,3% ogólnej 

powierzchni gminy. 

 Ponadto istotnymi zagrożeniami dla stanowisk archeologicznych są 

wszelkie prace ziemne związane z inwestycjami budowlanymi                    

i przemysłowymi. 

 Strategia Rozwoju Gminy Pogorzela na lata 2008-2020 oraz Plan 

Rozwoju Lokalnego Gminy Pogorzela na lata 2007-2015 jako zadania 

priorytetowe wymieniają: budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni 



 
 

 37 

ścieków dla gminy Pogorzela, modernizację dróg. Ponadto zagrożeniem 

dla stanowisk archeologicznych może stanowić budowa farm wiatrowych  

 W niewielkim stopniu na terenie gminy eksploatowane są natomiast 

surowce mineralne.  

W celu ochrony stanowisk archeologicznych i nawarstwień 

kulturowych podczas inwestycji związanych z zabudowaniem                     

i zagospodarowaniem terenu, ważne jest określenie zasad ochrony 

zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków oraz ujętych 

w gminnej ewidencji zabytków, w planach zagospodarowania 

przestrzennego, warunkach zabudowy i inwestycjach celu publicznego 

oraz respektowanie przez inwestorów zapisów dotyczących ochrony 

zabytków archeologicznych w opiniach i decyzjach Wielkopolskiego 

Wojewódzkiego konserwatora Zabytków - kierownika Delegatury               

w Lesznie.  

  

b) nieruchomych 
 

 Gmina Pogorzela nie posiada opracowanego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru gminy, będącego 

prawem miejscowym. Z punku widzenia ochrony konserwatorskiej jest to 

istotne zagrożenie dla zabytków nieruchomych. Bowiem ustalenie ochrony 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy jest jedną 

z czterech form ochrony wymienionej w art. 7 ustawy o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami. Pozostałe, wpis do rejestrów zabytków, dotyczy 

wybranych grup obiektów, zaś uznanie za pomnik historii lub utworzenie 

parku kulturowego obecnie gminy nie dotyczy. Nowelizacja ustawy             

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 18 marca  2010 r. 

wprowadziła w art. 7 pkt 4 dodatkową formę ochrony m. in. w decyzji        

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji                

o warunkach zabudowy, jednakże nie wszystkie inwestycje realizowane są 

w oparciu o  w/w decyzje, a remonty obiektów figurujących w gminnej 

ewidencji zabytków nie zawsze wymagają pozwolenia na budowę, które 

wydawane jest w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. Brak 

szczegółowych zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego 
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może spowodować daleko idące przekształcenia przestrzenne, 

materiałowe i architektoniczne.  

Do istotnych zagrożeń obiektów zabytkowych na terenie gminy 

należy zaliczyć tzw. zagrożenia techniczne. Pierwotny układ 

komunikacyjny, na który nałożone są wszelkie współczesne rozwiązania 

drogowe, kumuluje się niekorzystnie w odniesieniu do wszelkich budowli, 

szczególnie zaś tych, które są obiektami zabytkowymi. Emisje gazów, 

zanieczyszczeń atmosferycznych, to następna z przyczyn degradujących 

elewacje pokryte tynkami tradycyjnymi.  

 Wśród istotnych zagrożeń wymienić trzeba również indywidualne 

postawy oraz przypisane im wartości, które dla człowieka będącego ich 

nosicielem są wyznacznikiem działań skutkujących decyzjami nie zawsze 

pomyślnymi dla substancji zabytkowej. Przejawia się to w dowolnym 

przerabianiu, poprawianiu budynków z naruszeniem wszelkich zasad, 

którym poddana jest substancja zabytkowa. Likwidacja oryginalnych 

elementów dekoracji architektonicznej, zdobionej stolarki okiennej              

i drzwiowej, wprowadzanie współczesnych materiałów budowlanych typu 

blacha dachówkowa w miejsce ceramicznych pokryć dachowych, okien       

z PCV oraz ocieplanie płytami styropianowymi, prowadzi do degradacji 

pojedynczych obiektów, a także całych obszarów starej zabudowy.  

 Do obszarów zagrożonych zaliczyć należy również dawne zespoły 

folwarczne. Brak nowych funkcji dla obiektów architektonicznych 

związanych z dawną zabudową folwarczną i niewielka możliwość 

wykorzystania starych budynków do nowoczesnej produkcji powoduje 

opuszczenie, a w konsekwencji niszczenie obiektów. 

Tradycyjna kultura ludowa, której materialnym wyznacznikiem jest 

budownictwo wiejskie, podlega dynamicznym zmianom tak w funkcji 

obiektów, jak i w formie. Lokalne społeczności wioskowe, dla których 

tradycyjne wzory postępowania były wyznacznikiem wartości 

kształtujących tę społeczność, odchodzą w przeszłość. Nowatorskie 

trendy gospodarowania niszczą lub wręcz eliminują pozostałości dawnej 

architektury budowlanej. Na terenie gminy Pogorzela pojedyncze 

przykłady tradycyjnego budownictwa wiejskiego można odnotować na 

terenie wsi: Elżbietków, Głuchów, Gumienice, Kromolice. Można by 
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powiedzieć, że stan techniczny budynków jest determinowany stanem 

świadomości o ich historycznej funkcji oraz uświadamianej potrzebie 

adaptacji we współczesnym społeczeństwie.  

      Przemiany społeczne to proces. Jego dynamika, ostrość, 

ukierunkowania, szczególnie te będące wynikiem globalnych zawirowań 

społecznych, a do takich niewątpliwie należy zaliczyć II wojnę światową, 

doprowadziły do wyludnienia wielu wsi i przysiółków zamieszkałych przez 

ludność pochodzenia niemieckiego. Pozostałości tych wspólnot, jakimi są 

cmentarze, ulegają powolnej i zdaje się nieodwracalnej zagładzie. 

Istniejące na terenie gminy nieczynne cmentarze ewangelickie, to dziś już 

przysłowiowy punkt na mapie, zapomniane, ich stan jest zły. Zniszczone    

i zdekompletowane nagrobki, mogiły czytelne fragmentarycznie, brak 

pierwotnej zieleni cmentarnej, obecny drzewostan dziczejący, całość 

układu nieczytelna i trudno dostępna. Nie budzą one żadnych emocji, gdyż 

nie pełnią żadnej funkcji w lokalnych społecznościach. 

 Momentem wszak najistotniejszym są możliwości finansowania prac 

przy obiektach zabytkowych przez różne kategorie osób i instytucji nimi 

władającymi, gdzie często realne potrzeby znacznie przekraczają kwoty 

nań przeznaczane. Element finansowy w znaczący sposób hamuje 

realizację najciekawszych nawet projektów rewitalizacyjnych. 

 

   4.2. Uwarunkowania wynikające ze „Strategii rozwoju gminy 
   Pogorzela na lata 2008-2020” 

 

 Strategia rozwoju gminy Pogorzela na lata 2008-2020 przyjęta 

została przez Radę Miejską Uchwałą Nr XVII/120/2008 z dnia 4.07.2008 r. 

Strategia uwzględnia ochronę dziedzictwa kulturowego, włącza ją w rozwój 

gminy zarówno w zakresie wykorzystania obiektów zabytkowych do celów 

turystycznych podnoszących jej atrakcyjność jak również promocję imprez 

kulturalnych, plenerowych i festynów związanych z tradycją tego regionu. 

 W rozdz. II „Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej gminy 

Pogorzela”, pkt 10 „Turystyka i zabytki” wymieniono obiekty zabytkowe na 

terenie gminy wpisane do rejestru zabytków. 

 W rozdz. IV „Analiza SWOT” wymieniono jako znaczące dla rozwoju 
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gminy dziedzictwo historii i kultury: liczne zabytki, kultywowanie tradycji 

kulturalnych i ludowych. Do słabych stron zaliczono niedoinwestowanie 

gminy w zakresie infrastruktury turystycznej, niewystarczający system 

informacji o atrakcjach turystycznych istniejących na terenie gminy oraz 

brak środków finansowych na prace konserwatorskie przy zabytkach. 

 W rozdz. VII „Misja i cele gminy Pogorzela” określono strategiczne 

cele rozwoju gminy, którym podporządkowano cele operacyjne. Cel II 

„Wykreowanie wizerunku aktywnej i przyjaznej gminy poprzez aktywizację 

obszarów wiejskich i wypromowanie oferty turystyczno-rekreacyjnej” 

będzie realizowany poprzez cel operacyjny „Rozwój turystyki                       

i agroturystyki oraz odnowa zabytków”. Wśród zadań wymieniono m.in. 

poprawę stanu zachowania obiektów stanowiących atrakcje turystyczne 

gminy: odnowę kościoła poewangelickiego, rewitalizację rynku i zespołu 

pałacowo-parkowego w Pogorzeli.  

  

 4.3. Uwarunkowania wynikające ze „Studium uwarunkowań      
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ”  

 

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Pogorzela została uchwalona przez Radę Miejską   

Uchwałą Nr XV/110/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. 

Studium jako akt planowania kształtującego politykę przestrzenną 

gminy wyodrębnia cele, uwarunkowania i kierunki zagospodarowania 

przestrzennego, które doprowadzą do wykorzystania wszystkiego, co 

cenne i niepowtarzalne dla rozwoju gminy. Należy tu wymienić walory 

przyrodnicze i krajobrazowe, wartości kulturowe, zasoby materialne            

i inicjatywy lokalne, jak również warunki wynikające z położenia gminy, jej 

powiązań administracyjnych i gospodarczych.  

W części I „Diagnoza prospektywna”, pkt 1.5. „Środowisko 

kulturowe” przedstawiono rys historyczny miasta Pogorzela oraz obszary 

objęte ochroną konserwatorską. Na obszarze miasta i gminy wyznaczono 

pięć stref ochrony konserwatorskiej: 

„A” - strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej, w której wszelkie działania 

inwestycyjne, nadbudowy, przebudowy, rozbudowy, gabaryty, kolorystyka 
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i inne zmiany w architekturze podlegają uzgodnieniu z Wojewódzkim 

Konserwatorem zabytków na etapie koncepcji. 

„B” - strefa ochrony konserwatorskiej, w której należy zachować: 

historyczny układ przestrzenny, gabaryty zabudowy, charakterystyczne 

cechy architektury (np. dwuspadowe dachy, tradycyjne podziały 

architektoniczne). Projekty przebudowy obiektów istniejących lub nowej 

zabudowy, które nie mogą spełnić tych wytycznych - powinny być 

uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na etapie 

koncepcji. 

„E” - strefa ochrony widokowej na panoramę miasta, w której nowe 

lokalizacje należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem zabytków. 

„W” - strefa ścisłej ochrony archeologicznej, na której obowiązuje zakaz 

prowadzenia wszelkich prac. 

Strefa ochrony archeologicznej, w obrębie której zamierzone prace 

ziemne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Zasięgi przestrzenne stref przedstawiono na planszy graficznej w skali 

1:10000 „przestrzenne uwarunkowania rozwoju”. 

Poniżej wymieniono obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz 

zabytki architektury i budownictwa figurujące w ewidencji.  

W części II „Uwarunkowania i kierunki rozwoju”, pkt 3 „Kierunki 

zagospodarowania przestrzennego”, ppkt 3.3.4. „Kierunki działań              

w zakresie ochrony elementów środowiska przyrodniczego” przedstawiono 

zasady ochrony zieleni parkowej i cmentarnej. 

Wszystkie tereny parków oraz większe skupiska starodrzewu 

powinny być poddane ochronie polegającej na trwałym ich zachowaniu      

i utrzymaniu we właściwym stanie. Ochrona powinna polegać na 

utrzymaniu jednorodnej formy własności całego kompleksu zieleni, 

właściwej pielęgnacji drzew, usunięciu samosiejek, zabezpieczeniu przed 

dewastacją oraz przeznaczeniem terenu lub jego części na inne cele. 

Należy wykluczyć w sąsiedztwie parku lokalizację obiektów uciążliwych      

i szkodliwych dla środowiska lub szpecących krajobraz oraz dążyć do 

zapewnienia swobodnego dostępu mieszkańców gminy do terenów 

zielonych.  
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W Kaczagórce z założenia parkowego objętego strefą „B” ochrony 

konserwatorskiej pozostało tylko kilka pojedynczych drzew w sąsiedztwie 

dworu, nie ma więc możliwości odtworzenia i ochrony parku. Drzewa 

stanowiące pozostałość dawnego parku powinny być trwale zachowane. 

Na działkach budowlanych w sąsiedztwie dworu należy lokalizować 

budynki o architekturze nawiązującej do miejscowych tradycji budowlanych 

o wysokości nie przekraczającej dwóch kondygnacji, z wysokimi dachami. 

Szczególnych zabiegów konserwatorskich wymaga założenie parkowo-

pałacowe w Kromolicach, wpisane do rejestru zabytków. 

Cmentarze – czynne i zamknięte są prawnie chronione. Cmentarze 

zamknięte powinny być traktowane jako chronione enklawy zieleni. 

Wymagają zabezpieczenia poprzez ogrodzenie, przynajmniej w formie 

żywopłotu. Należy je uporządkować i zabezpieczyć zachowane nagrobki 

przed dewastacją. 

W punkcie 3.4. przedstawiono zasady ochrony walorów 

kulturowych. Dla ochrony walorów kulturowych wyznaczono 5 stref 

ochrony konserwatorskiej: 

„A” – strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej – obejmuje obszary, na 

których elementy układu przestrzennego miejscowości lub jej części, tzn. 

rozplanowanie, zabudowa oraz związany z nimi teren i krajobraz 

zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie 

zniekształconym, a także teren wpisany do rejestru zabytków. Jest to 

obszar uznany za szczególnie ważny pod względem przekazu 

historycznego i kulturowego. W obrębie strefy wszelkie działania 

inwestycyjne, nadbudowy, przebudowy, rozbudowy, kolorystyka i inne 

zmiany w architekturze, a także zmiany własnościowo-prawne podlegają 

uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na etapie 

koncepcji. 

Wskazania realizacyjne: 

- zachowanie historycznego układu przestrzennego, 

- restauracja i techniczna modernizacja zabytkowych obiektów                   

z dostosowaniem funkcji do wartości obiektu, 

- dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej 

w zakresie usytuowania, skali i bryły budynku oraz nawiązanie formami 
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współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej, 

- usunięcie elementów dysharmonizujących lub pozostawienie ich do 

śmierci technicznej. 

Strefą „A” objęto: 

na terenie miasta Pogorzela: 

- założenie urbanistyczne i zespół zabudowy w granicach wpisu do rejestru 

zabytków, 

w Gumienicach: 

- wiatrak z najbliższym otoczeniem, 

w Kromolicach: 

- zespół pałacowy. 

„B” – strefa ochrony konserwatorskiej – obejmuje obszary, w których 

elementy dawnego układu przestrzennego miejscowości lub jej części, tzn. 

rozplanowanie, kształt zewnętrzny zabudowy, a także jej powiązania         

z zielenią i krajobrazem zachowały się w stosunkowo dobrym stanie           

i stanowią wartość kulturową w skali lokalnej. W obrębie strefy należy 

zachować: historyczny układ przestrzenny, gabaryty zabudowy, 

charakterystyczne cechy architektury (np. dwuspadowe dachy, tradycyjne 

podziały architektoniczne). Projekty przebudowy obiektów istniejących lub 

nowej zabudowy, które nie mogą spełnić tych wytycznych – powinny być 

uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na etapie 

koncepcji. 

Strefą „B” objęto: 

na terenie miasta Pogorzela: 

- fragmenty ulic wylotowych z miasta w kierunku Gumienic, Głuchowa         

i Borku Wlkp. wraz z zachowaną zabudową, 

- teren założenia folwarcznego przy zespole pałacowo-parkowym, 

- tereny cmentarzy, 

na terenie Bielaw Pogorzelskich: 

- zespół dworski, 

na terenie Bułakowa: 

- zespół dworski, 

na terenie Gumienic: 

- obszar całej wsi wraz z zachowaną historyczną zabudową, 
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- teren cmentarza ewangelickiego, 

na terenie Kaczagórki: 

- zespół dworski, 

na terenie Kromolic: 

- teren cmentarza ewangelickiego, 

na terenie Łukaszewa: 

- zespół dworski, 

na terenie Wziąchowa: 

- zespół dworski, budynki szkolne. 

„E” – strefa ochrony widokowej na panoramę miasta obejmuje tereny, 

których zabudowa może mieć zasadniczy wpływ na ekspozycję widokową 

historycznej części miasta. W strefie tej nie powinno się lokalizować 

obiektów wyższych od otaczającej zabudowy istniejącej, masztów, 

wysokich kominów oraz obiektów o agresywnej, nie harmonizującej           

z otoczeniem formie architektonicznej. Nowe lokalizacje należy uzgadniać 

z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

 

4.4. Uwarunkowania wynikające z miejscowych planów 
       zagospodarowania przestrzennego  

 

 Gmina Pogorzela nie posiada miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej gminy. Miejscowe 

plany dla fragmentów miejscowości sporządzane są głównie na wnioski 

właścicieli gruntów. Ustalenia w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego wynikają z zapisów zawartych w studium uwarunkowań     

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i są każdorazowo 

uzgadniane z kierownikiem Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 

Zabytków w Lesznie. 
W obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego 

zapewniono ochronę dziedzictwa kulturowego. Poniżej zaprezentowano 

odpowiednie zapisy: 

UCHWAŁA Nr XXXV/216/10 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 25 lutego 

2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Farma Wiatrowa Pogorzela. 
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§ 11. 1. Ustala się strefę ochrony archeologicznej obejmującą obszar 

opracowania planu, w której przedmiotem ochrony są znajdujące się        

w niej ruchome i nieruchome zabytki archeologiczne. 

2. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne w strefie ochrony archeologicznej 

powinny być uzgodnione z konserwatorem zabytków, który określi warunki 

dopuszczające do realizacji inwestycji w zakresie ochrony zabytków 

archeologicznych o ile taki obowiązek wynika z przepisów odrębnych. 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/231/10 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 27 maja 

2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego pn. Farma Wiatrowa Pogorzela II. 

§ 8. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenów 

wynikające z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej: 

1. Obszar planu należy objąć strefami „W” ochrony archeologicznej ze 

względu na bliskie sąsiedztwo zabytkowych stanowisk archeologicznych 

nr 65-30/5 i nr 65-39/1. Zasięg stref „W” ochrony archeologicznej określi 

właściwy Urząd Ochrony Zabytków. Przedmiotem ochrony archeologicznej 

są znajdujące się w ww. strefach ruchome i nieruchome zabytki 

archeologiczne. 

2. W strefach ochrony archeologicznej, inwestycje naruszające strukturę 

gruntu wymagają uzyskania pozwolenia we właściwym Urzędzie Ochrony 

Zabytków. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym obszarze podlegają 

uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony zabytków 

archeologicznych. 

3. W przypadku odnalezienia podczas prowadzenia prac ziemnych 

obiektów archeologicznych na pozostałych terenach objętych planem, 

należy niezwłocznie powiadomić właściwy Urząd Ochrony Zabytków, 

celem określenia warunków dopuszczających do realizacji inwestycji        

w zakresie ochrony archeologicznej o ile taki obowiązek wynika                 

z przepisów odrębnych. 

Inwestycje na terenie gminy Pogorzela (na obszarach, dla których 

nie sporządzono miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) 

wykonywane są na podstawie decyzji o warunkach zabudowy oraz 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które każdorazowo 



 
 

 46 

uzgadniane są z konserwatorem zabytków. 

 

 4.5. Uwarunkowania wynikające z ochrony przyrody                    
i równowagi ekologicznej 

 

 Na terenie gminy Pogorzela nie występują obszary objęte 

szczególną formą ochrony przyrody, nie są również włączone w system 

obszarów chronionych, który stanowi układ przestrzenny wzajemnie 

uzupełniających się form ochrony przyrody. 

 

 5. Cele gminnego programu opieki nad zabytkami (art. 87 

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

zabytkami oraz inne określone przez gminę) 

 

1) włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań   

strategicznych, wynikających z koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju, 

2) uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu 

kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami 

ochrony przyrody i równowagi ekologicznej, 

3) zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do 

poprawy stanu ich zachowania, 

4) wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu 

kulturowego, 

5) podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla 

potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie 

inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad 

zabytkami, 

6) określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, 

eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystywaniem tych 

zabytków, 

7) podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy 

związanych z opieką nad zabytkami. 
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6. Kierunki działań dla realizacji gminnego programu opieki nad 

    zabytkami 

 

6.1. Gminna ewidencja zabytków 
 

6.1.1. Sporządzenie gminnej ewidencji zabytków      
nieruchomych 

 

 Przepisy art. 22 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

nakładają na wójta gminy obowiązek prowadzenia gminnej ewidencji 

zabytków. Gmina Pogorzela wykonała w 2010 r. gminną ewidencję 

zabytków nieruchomych. Tworzy ją zbiór kart adresowych zawierających 

podstawowe dane o obiekcie. Egzemplarz ewidencji zabytków 

nieruchomych przekazany został Delegaturze Wojewódzkiego Urzędu 

Ochrony Zabytków w Lesznie. Będzie ona podlegała okresowej 

aktualizacji, w porozumieniu z konserwatorem zabytków, polegającej na 

wykreśleniu z ewidencji obiektów nieistniejących, gruntownie 

przebudowanych, które utraciły cechy zabytkowe, uzupełnieniu o zmiany 

stanu prawnego obiektu, jak aktualne formy ochrony. 

 

6.1.2. Sporządzenie gminnej ewidencji zabytków 

           archeologicznych 
 

I. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego                           

z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, 

krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego 

wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie   

z prawem, w 2014 r. zostanie wykonana gminna ewidencja zabytków 

archeologicznych, obejmującą karty stanowisk archeologicznych. Baza 

informacji o tych stanowiskach będzie systematycznie aktualizowana, 

zgodnie z informacjami przekazywanymi przez WUOZ w Poznaniu, 

Delegatura w Lesznie.  

II. Uzupełnianie i weryfikowanie istniejącej ewidencji zabytków 

archeologicznych poprzez włączanie informacji o wszystkich sukcesywnie 
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odkrywanych reliktach przeszłości niezależnie od charakteru badań, oraz 

na podstawie uzyskiwanych wyników badań weryfikacyjnych AZP, zgodnie 

z informacjami przekazywanymi przez WUOZ w Poznaniu, Delegatura     

w Lesznie. 
III. Sporządzenie elektronicznej systematycznie aktualizowanej bazy 

informacji o stanowiskach archeologicznych wytypowanych przez WUOZ 

w Poznaniu do wpisania do rejestru zabytków, w celu uwzględnienia ich   

w dokumentach planistycznych i inwestycyjnych gminy. 

 

6.1.3. Inwentaryzacja obiektów tzw. małej architektury 
 

 Rozpoznanie terenowe i wykonanie inwentaryzacji w postaci kart 

ewidencyjnych obiektów tzw. małej architektury (kapliczki, krzyże 

przydrożne). Pomoc przy sporządzaniu wniosków przez właścicieli            

o wpisanie najcenniejszych obiektów do rejestru zabytków.   

  

6.2. Edukacja i promocja w zakresie ochrony zabytków 

 włączenie tematyki ochrony dziedzictwa kulturowego do zajęć 

szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych 

przez gminę, 

 organizowanie w ramach zajęć szkolnych wycieczek 

krajoznawczych, prezentacja najcenniejszych obiektów 

zabytkowych i ich historii, 

  publikacja folderu prezentującego najważniejsze obiekty zabytkowe 

na terenie gminy oraz założenie strony internetowej związanej z tą 

problematyką, 

 udostępnienie gminnej ewidencji zabytków nieruchomych, wykazu 

stanowisk archeologicznych (bez podania dokładnej lokalizacji) oraz 

„Programu opieki nad zabytkami Gminy Pogorzela” na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, 

 uwzględnienie obiektów zabytkowych przy wyznaczaniu nowych 

tras turystycznych i ścieżek dydaktycznych, 

 ustalenie z właścicielami obiektów zabytkowych możliwości i zasad 
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ich udostępniania. 

 

6.3. Działania zmierzające do poprawy stanu zachowania 
dziedzictwa kulturowego 

 

 informowanie właścicieli obiektów zabytkowych o możliwościach 

pozyskania środków na odnowę zabytków, 

 merytoryczna pomoc właścicielom obiektów zabytkowych                     

w tworzeniu wniosków aplikacyjnych o środki na odnowę zabytków, 

 aktywne zachęcanie sektora prywatnego do zagospodarowania 

obiektów zabytkowych, 

 udzielanie dotacji na prace remontowe i konserwatorskie dla 

obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie będących własnością 

Gminy Pogorzela , zgodnie z Uchwałą  Nr XVIII/105/2012 z dnia 

7.09.2012 r. 

 rozważenie możliwości wprowadzenia ulg podatkowych dla 

właścicieli obiektów figurujących w gminnej ewidencji zabytków, 

warunkowane podjęciem działań zmierzających do ich 

zabezpieczenia i konserwacji. 

 podjęcie próby rozwiązania problemu nieczynnych cmentarzy 

ewangelickich na terenie gminy. 

 

6.4. Określenie sposobu realizacji poszczególnych celów 
gminnego programu opieki nad zabytkami 

 

Obiektami wpisanymi do rejestru zabytków, stanowiącymi własność 

Gminy są: dawny kościół ewangelicki i część parku dworskiego                 

w Pogorzeli. Kościół nieużytkowany, zachowany w dostatecznym stanie. 

W 2015 r. wykonana zostanie ekspertyza techniczna aktualnego stanu 

obiektu. W kolejnym roku zlecony zostanie projekt remontu i adaptacji na 

cele kulturalne (wystawy czasowe, koncerty). Po określeniu wielkości 

środków finansowych przeznaczonych na ten cel, złożone zostaną wnioski 

o dofinansowanie prac ze źródeł zewnętrznych. Remont obiektu 
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planowany jest po uzyskaniu dofinansowania. Do tego czasu Gmina 

będzie systematycznie przeprowadzała podstawowe prace 

zabezpieczające i naprawcze, aby nie dopuścić do pogorszenia stanu 

technicznego obiektu. 

Park na bieżąco pielęgnowany, utrzymany w dobrym stanie.           

W 2015 r. opracowana zostanie inwentaryzacja zieleni parkowej wraz       

z gospodarką drzewostanem oraz projekt uzupełniających nasadzeń.      

W 2016 r. przygotowane zostaną wnioski o dofinansowanie prac 

związanych z porządkowaniem zieleni do Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Realizacja prac planowana jest na lata 

2017-2018.  

 Ważnym zagadnieniem jest ochrona nieczynnych cmentarzy 

ewangelickich. Istniejące na terenie gminy cmentarze ewangelickie                           

w miejscowościach Pogorzela, Gumienice i Kromolice są w złym stanie. 

Aby przywrócić właściwą rangę tym miejscom wiecznego spoczynku, 

podjęta zostanie inicjatywa ich uporządkowania i oznakowania. Do akcji 

włączona zostanie społeczność lokalna oraz młodzież szkolna, gdyż jej 

zaangażowanie w odtwarzanie śladów lokalnej historii jest ważnym 

elementem w procesie edukacyjnym. Nawiązana zostanie współpraca      

z gminami i szkołami mającymi doświadczenie w tego typu 

przedsięwzięciach. Projektowane prace Gmina planuje zrealizować do 

końca 2017 roku. 

Pozostałe obiekty nie są własnością Gminy, W związku z tym nie 

ma ona możliwości bezpośredniego sprawowania opieki nad nimi. 

Natomiast działania pośrednie, wynikające z ustawy o ochronie zabytków 

oraz polityki prowadzonej przez Gminę sprowadzają się do: 

- promowania najcenniejszych zabytków z terenu gminy, 

- uwzględniania dziedzictwa kulturowego przy sporządzaniu 

dokumentów planistycznych, 

- wspierania poczynań właścicieli obiektów zabytkowych przy 

działaniach związanych z ich właściwym użytkowaniem                    

i utrzymaniem, 

- kształtowania społecznej potrzeby ochrony dziedzictwa 

kulturowego (społeczni opiekunowie zabytków), 
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- edukacji społeczeństwa w zakresie ochrony dziedzictwa 

kulturowego poprzez: 

 prowadzenie i doskonalenie edukacji na rzecz ochrony 

zabytków na poziomie szkół podstawowych i gimnazjalnych, 

ze szczególnym uwzględnieniem tradycji lokalnych, 

 popularyzację wszelkiego rodzaju konkursów promujących 

wiedzę z zakresu szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego. 

 

7.  Instrumentarium realizacji gminnego programu opieki 
     nad zabytkami 

 

 Podmiotem formułującym gminny program opieki nad zabytkami jest 

samorząd gminy. Realizacja programu odbywać się będzie poprzez zespół 

działań władz gminy na rzecz osiągnięcia celów w nim przyjętych. 

Samorząd ma oddziaływać na różne podmioty związane z obiektami 

zabytkowymi, w tym również na mieszkańców gminy w celu wywołania            

w nich pożądanych zachowań prowadzących do realizacji zamierzonych 

celów. Zakłada się, że w realizacji gminnego programu opieki nad 

zabytkami dla gminy Pogorzela wykorzystane zostaną następujące grupy 

instrumentów: instrumenty prawne, finansowe, społeczne, koordynacji        

i kontroli. 

1.  Instrumenty prawne: 

 programy określające politykę państwa i województwa           

w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, 

 dokumenty wydane przez Wielkopolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wynikające         

z przepisów ustawowych, 

 uchwały Rady Miejskiej (miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego, zwolnienia i ulgi dla 

właścicieli obiektów zabytkowych). 

2.  Instrumenty finansowe: 

 środki własne zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej, 

 dotacje, 
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 subwencje, 

 dofinansowania. 

3.  Instrumenty społeczne: 

 uzyskanie poparcia lokalnej społeczności dla programu 

poprzez sprawną komunikację, 

 edukacja i tworzenie świadomości potrzeby istnienia          

i ochrony dziedzictwa kulturowego w lokalnej 

społeczności, 

 współpraca z organizacjami społecznymi. 
4. Koordynacja i kontrola 

 gromadzenie stale aktualizowanej wiedzy o stanie 

zachowania obiektów, prowadzonych pracach 

remontowych   i konserwatorskich, 

 utworzenie w ramach organizacyjnych Urzędu Miejskiego       

w Pogorzeli zespołu koordynującego realizację 

poszczególnych zadań wynikających z ustaleń programu,  

 wewnętrzne okresowe sprawozdania z realizacji 

niniejszego programu. 

 

 8. Monitoring działania gminnego programu opieki nad 
              zabytkami 

 

Zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca o ochronie zabytków                 

i opiece nad zabytkami burmistrz miasta i gminy zobowiązany jest do 

sporządzania co 2 lata sprawozdania z realizacji gminnego programu 

opieki nad zabytkami. Sprawozdanie to przedstawiane jest Radzie 

Miejskiej. Po 4 latach program powinien zostać zaktualizowany i ponownie 

przyjęty przez radę gminy. 

Do wykonania powyższego zadania utworzony zostanie zespół 

koordynujący monitorujący niniejszy program poprzez: 

a) analizę i ocenę przebiegu realizacji, 

b) analizę i ocenę stopnia uzyskanych efektów. 
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9. Niektóre zewnętrzne źródła finansowania gminnego 

programu opieki nad zabytkami 

  

 Ustawowy obowiązek utrzymania zabytku we właściwym stanie, co 

wiąże się m.in. z prowadzeniem i finansowaniem przy nim prac 

konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych spoczywa na jego 

posiadaczu, który dysponuje tytułem prawnym do zabytku wynikającym           

z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu.                  

W przypadku jednostki samorządu terytorialnego, prowadzenie                       

i finansowanie wspomnianych robót jest jej zadaniem własnym. 

Wszystkie podmioty zobowiązane do finansowania prac 

konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków mogą ubiegać się o ich dofinansowanie 

ze środków m.in.: 

1. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Zasady finansowania opieki nad zabytkami określa ustawa z dnia  

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 

162, poz. 1568 ze zmianami, art. 71-83. Szczegółowe uregulowania w tym 

zakresie zawiera Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej 

na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. Nr 112, poz. 940). 

Program operacyjny DZIEDZICTWO KULTUROWE realizowany jest                 

w ramach corocznie ogłaszanych priorytetów. 

Witryna internetowa: http://www.mkidn.gov.pl 

2. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków              

w Poznaniu 

Ze środków finansowych z budżetu państwa w części, której 

dysponentem jest Wojewoda Wielkopolski. Dotacja może być udzielona na 

dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (art. 74 ustawy 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). 

Witryna internetowa: http://www.wosoz.bip-i.pl/public 
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3. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, 

Departament Kultury  

W ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne 

Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrony dziedzictwa 

kulturowego – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. 

Witryna internetowa: http://www.bip.umww.pl 

4. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu 

Na zadania związane z ochroną i kształtowaniem przyrody. 

Witryna internetowa: http://www.wfosgw.poznan.pl 

 Działania o charakterze strategicznym i ponadregionalnym mogą 

liczyć na finansowanie z funduszy europejskich, m.in. Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014. 

Pomoc finansowa udzielana jest w 8 obszarach priorytetowych, w tym 

„Ochrona dziedzictwa kulturowego”. Dysponentem środków 

przeznaczonych na ten cel jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. 

Wymienione źródła finansowania są wskazówką dla właścicieli 

obiektów zabytkowych. Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju 

finansowanych zadań, uprawnionych wnioskodawców, trybu składania 

wniosków, kryteriów oceny i warunków rozliczenia można znaleźć na 

stronach internetowych instytucji udzielających pomocy finansowej.  

 

 

     


