UCHWAŁA NR XXVII/271/14
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Kowalewo Pomorskie na lata
2013-2017"
Na podstawie art. 87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)1 uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Gminny program opieki nad zabytkami dla Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2013 2017”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko- Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Jerzy Orłowski
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WSTĘP
Przyjęte założenia struktury i formy opracowania oparte zostały na wytycznych określonych przez
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków (ob. Narodowy Instytut Dziedzictwa) – Gminny
program opieki nad zabytkami. Poradnik Metodyczny. Podstawą merytoryczną dla warstwy
dokumentacyjnej związanej z historią i dziedzictwem kulturowym na terenie Gminy Kowalewo
Pomorskie stanowiły przede wszystkim XIX-wieczne publikacje. Niezbędne źródło informacji
stanowiły przekazy ustne mieszkańców gminy oraz dokumentacje obiektów zabytkowych, w tym
karty ewidencyjne zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru, niewpisanych do rejestru oraz
karty ewidencyjne cmentarzy.
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2013-2017 jest
pierwszym dokumentem w tym zakresie powstałym w gminie i stanowi dokument uzupełniający do
innych aktów planowania. Program Opieki nad Zabytkami jest dokumentem polityki administracyjnej
w zakresie podejmowanych działań dotyczących inicjowania, wspierania i koordynowania prac z
dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania
dziedzictwa kulturowego. Działania te określone są w odniesieniu do całej gminy, jako jednostki
podziału administracyjnego, nie odnoszą się jedynie do władz gminy, których bezpośredni wpływ na
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działalność instytucji sprawujących w różnej formie opiekę nad zabytkami jest ograniczony tylko do
nielicznych.
Program stanowi podwalinę współpracy między samorządem gminy, właścicielami zabytków i
właściwym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Współpraca ta rozwijana w kolejnych latach powinna przynieść lokalnej społeczności wiele korzyści,
związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju turystyki.
Program określa kierunki działań w zakresie opieki nad zabytkami: wskazuje konieczne do wykonania
zadania i sugeruje sposoby ich realizacji poprzez określenie podstawowych działań organizacyjnych,
finansowych, promocyjnych i ochronnych. Istotnym celem programu jest dążenie do osiągnięcia
odczuwalnej i akceptowanej społecznie poprawy w zakresie: stanu zachowania i utrzymania
obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie gminy, szeroko pojmowanego zasobu dziedzictwa
kulturowego oraz zachowania krajobrazu kulturowego. Istotnym jest, aby poprawa ta dokonywała
się przy partycypacji mieszkańców gminy, w różnych formach ich życiowej aktywności (praca
zawodowa, działalność społeczna, działania wynikające z prawa własności lub z użytkowania
obiektów zabytkowych) zaangażowanych w opiekę nad zabytkami. Obowiązkiem władz publicznych
w tym względzie jest z kolei pobudzanie i usprawnianie mechanizmów regulujących kwestie tej
opieki oraz tworzenie i wspieranie inicjatyw mających taką opiekę na celu.
Rozdział I
PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI
Podstawę prawną opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kowalewo Pomorskie
stanowi Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 r. nr 162,
poz. 1568, z późn. zm.) określająca między innymi, kto i w jakim celu powinien opracować program.
Art. 87 ustawy mówi:
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 2003 r. nr 162, poz. 1568, z późn. zm.)
A R T. 87
ust. 1
ust. 2

Zarząd województwa, powiatu lub gminy sporządza na okres 4 lat, odpowiednio,
wojewódzki, powiatowy lub gminny program opieki nad zabytkami.
Program opieki nad zabytkami (…), ma na celu, w szczególności:
1. włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych,
wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;
2. uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu
kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami
ochrony przyrody i równowagi ekologicznej;
3. zahamowania procesów degradacji zabytków i doprowadzenia 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 wspierania inicjatyw
sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami;
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6. określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących
sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków;
7. podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy
związanych z opieką nad zabytkami.
ust. 3

Wojewódzki, powiatowy i gminny program opieki nad zabytkami przyjmuje
odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu lub rada gminy, po uzyskaniu opinii
wojewódzkiego konserwatora zabytków.

ust. 4

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

ust. 5

Z realizacji programów zarząd województwa, powiatu i wójt (burmistrz, prezydent
miasta) sporządza, co 2 lata, sprawozdanie, które przedstawia się odpowiednio
sejmikowi wojewódzkiemu, radzie powiatu lub radzie gminy.

Rozdział II
UWARUNKOWANIA PRAWNE OCHRONY I OPIEKI NAD ZABYTKAMI W POLSCE
Ochrona i opieka nad dziedzictwem kulturowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest regulowana wieloma
aktami prawnymi, które powinny być uwzględniane w opracowywaniu programów opieki nad zabytkami.
2.1 KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DNIA 2 KWIETNIA 1997 R.
Na obowiązek ochrony zabytków wskazuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Art. 5

Rzeczypospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium,
zapewnia wolność i prawa człowieka, i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli,
strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą
zrównoważonego rozwoju

Art. 6

Rzeczypospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr
kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju

Art. 86

Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność z
spowodowane przez siebie jego pogorszenie.

2.2 USTAWA Z DNIA 23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.)

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) stanowi
główny akt prawny, regulujący zasady ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce.
Ustawa niniejsza przede wszystkim określa przedmiot, zakres i formy ochrony zabytków oraz opieki nad nimi,
cele programów opieki nad zabytkami oraz możliwości finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i
robót budowlanych przy zabytkach, a także organizację organów ochrony zabytków.
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2.2.1

POJĘCIE ZABYTKU, PRAC I BADAŃ PRZY ZABYTKU, INSTYTUCJI KULTURALNEJ

A R T. 3
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

ust. 1

ust. 2
ust. 3
ust. 4

ust. 12
ust. 13
ust. 14
ust. 15

ust. 6
ust. 7
ust. 8
ust. 9

ust. 10
ust. 11

POJĘCIEZABYTKU
nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące
dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące
zabytek
świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży
w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną,
artystyczną lub naukową;
zabytek
nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, o których mowa w
pkt. 1;
nieruchomy
rzecz ruchomą, jej część lub zespół rzeczy ruchomych, o których
zabytek ruchomy
mowa w pkt. 1
zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub
zabytek
podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną
z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź
archeologiczny
ich śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem
historyczny
przestrzenne założenie miejskie lub wiejskie, zawierające zespoły
układ urbanistyczny budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni,
rozmieszczone w skaldzie historycznych podziałów własnościowych
lub ruralistyczny
powiązana przestrzennie grupa budynków wyodrębniona ze względu
historyczny
na formę architektoniczną, styl, zachowane materiały, funkcję, czas
zespół budowlany
powstania lub związek z wydarzeniami historycznymi;
Przestrzeń historycznie ukształtowana w wyniku działalności
krajobraz
człowieka, zawierająca wytwory cywilizacji oraz elementy
kulturowy
przyrodnicze
Teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego
terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych
otoczenie
zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem
czynników zewnętrznych
POJĘCIEPRACIBADAŃPRZYZABYTKACH
działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji
prace
zabytku,
zahamowanie
procesów
jego
destrukcji
oraz
konserwatorskie
dokumentowanie tych działań
działania mające na celu wyeksponowanie wartości artystycznych i
prace
estetycznych zabytku, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba,
uzupełnienie lub odtworzenie jego części oraz dokumentowanie tych
restauratorskie
działań
roboty budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego
roboty budowlane
podejmowane przy zabytku lub w otoczeniu zabytku
działania mające na celu rozpoznanie historii i funkcji zabytku,
ustalenie użytych do jego wykonania materiałów i zastosowanych
badania
technologii, określenie stanu zachowania tego zabytku oraz
konserwatorskie
opracowanie diagnozy, projektu i programu prac konserwatorskich, a
jeżeli istnieje taka potrzeba, również programu prac restauratorskich
Działania ingerujące w substancję zabytku, mające na celu
badania
rozpoznanie i udokumentowanie pierwotnej formy obiektu
architektoniczne
budowlanego oraz ustalenie zakresu jego kolejnych przekształceń
Działania mające na celu odkrycie, rozpoznanie, udokumentowanie i
badania
zabezpieczenie zabytku archeologicznego
archeologiczne

Id: 0F785DAC-17CA-41BF-B98C-04175DAD702B. Podpisany

Strona 7

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY KOWALEWO POMORSKIE
NA LATA 2013-2017

ust. 5

2.2.2

POJĘCIEINSTYTUCJIKULTURALNEJ
instytucja kultury
instytucja kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i
wyspecjalizowana
prowadzeniu działalności kulturalnej, której celem statutowym jest
w opiece nad
sprawowanie opieki nad zabytkami
zabytkami

OCHRONA I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

A R T. 4
Ochrona zabytków polega, w szczególności, na podejmowaniu przez organy administracji
publicznej działań mających na celu:
ust. 1

zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe
zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie

ust. 2

zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków;

ust. 3

udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków

ust. 4

przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę;
kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków;

ust. 5

uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy
kształtowaniu środowiska.

ust. 6

Uwzględnienie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy
kształtowaniu środowiska

A R T. 5
Opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza polega, w
szczególności, na zapewnieniu warunków:
ust. 1 naukowego badania i dokumentowania zabytku;
ust. 2

prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy budynku;

ust. 3

zabezpieczenie i utrzymanie zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;

ust. 4

korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwale zachowanie jego wartości;

ust. 5

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

A R T. 6
ust. 1

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

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

2)

ZABYTKI RUCHOME, będące w szczególności:
a) dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej; b)
kolekcjami stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych
według koncepcji osób, które stworzyły te kolekcje; c) numizmatami oraz pamiątkami
historycznymi, a zwłaszcza militariami, sztandarami, pieczęciami, odznakami,
medalami i orderami; d) wytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami, środkami
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transportu, oraz maszynami i narzędziami świadczącymi o kulturze materialnej,
charakterystycznymi dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentującymi
poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego; e) materiałami bibliotecznymi, o których
mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. nr 85, poz.
539, z 1998 r., Nr 106, poz. 668, z 2001 r.; Nr 129, poz. 1440 oraz z 2002 r. nr 113,
poz. 984); f) instrumentami muzycznymi; g) wytworami sztuki ludowej i rękodzieła
oraz innymi obiektami etnograficznymi; h) przedmiotami upamiętniającymi
wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji;
3)

ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE będące, w szczególności:
a) pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa; b)
cmentarzyska; c) kurhany; d) relikty działalności gospodarczej, religijnej i
artystycznej;

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

ust. 2
2.2.3

FORMY I SPOSOBY OCHRONY ZABYTKÓW

A R T. 7
Formami ochrony zabytków są:
ust. 1 wpis do rejestru zabytków
ust. 2 uznanie za pomnik historii
ust. 3 utworzenie parku kulturowego
ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego

ust. 4

2.2.3.1

WPISDOREJESTRUZABYTKÓW

A R T. 8
Rejestr zabytków (…), dla zabytków znajdujących się na terenie województwa prowadzi
wojewódzki konserwator zabytków
ZABYTKINIERUCHOME
A R T. 9
ust. 1
ust. 2
ust. 3

Do rejestru wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej przez
wojewódzkiego konserwatora zabytków z urzędu bądź na wniosek właściciela zabytku
nieruchomego lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek
nieruchomy
W trybie określonym w ust. 1, do rejestru może być również wpisane otoczenie zabytku
wpisanego do rejestru, a także nazwa geograficzna, historyczna lub tradycyjna tego zabytku
Wpis do rejestru historycznego układu urbanistycznego, ruralistycznego lub historycznego
zespołu budowlanego nie wyłącza możliwości wydania decyzji o wpisie do rejestru,
wchodzących w skład tych układów lub zespołów zabytków nieruchomych

ZABYTKIRUCHOME
A R T. 10
ust. 1
ust. 2

Do rejestru wpisuje się zabytek ruchomy na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego
konserwatora zabytków na wniosek właściciela tego zabytku
Wojewódzki konserwator zabytków może wydać z urzędu decyzję o wpisie zabytku ruchomego
do rejestru w przypadku uzasadnionej obawy zniszczenia, uszkodzenia lub nielegalnego
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wywiezienia za granicę zabytku o wyjątkowej wartości historycznej, artystycznej lub naukowej

A R T. 11
Do rejestru nie wpisuje się zabytku wpisanego do inwentarza muzeum lub wchodzącego w skład
narodowego zasobu bibliotecznego

2.2.3.2

UZNANIEZAPOMNIKHISTORII

A R T. 15
ust. 1

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze rozporządzenia, może uznać za pomnik historii
zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków lub park kulturowy o szczególnej wartości
dla kultury, określając jego granice

2.2.3.3 U Z N A N I E Z A P A R K K U L T U R O W Y
A R T. 16
ust. 1

Rada gminy, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie
uchwały, może utworzyć park kulturowy w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz
zachowania, wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi
charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej

ust. 3

Uchwała określa nazwę parku kulturowego, jego granice, sposób ochrony, a także zakazy i
ograniczenia, o których mowa w art. 17 ust. 1
Wójt (burmistrz, prezydent miasta), w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków,
sporządza plan ochrony parku kulturowego, który wymaga zatwierdzenia przez radę gminy

ust. 4

W celu realizacji zadań związanych z ochroną parku kulturowego rada gminy może utworzyć
jednostkę organizacyjną do zarządzania parkiem

ust. 5

Park kulturowy, przekraczający, granice gminy może być utworzony i zarządzany na podstawie
zgodnych uchwał rad gmin (związku gmin) na terenie, których ten park ma być utworzony

ust. 6

Dla obszarów, na których utworzono park kulturowy, sporządza się obowiązkowo miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego

ust. 2

A R T. 17

ust. 1

Na terenie parku kulturowego lub jego części mogą być ustanowione zakazy i ograniczenia
dotyczące:
1) Prowadzenia robót budowlanych oraz działalności przemysłowe, rolniczej, hodowlanej,
handlowej lub usługowej
2) Zmiany sposobu korzystania z zabytków nieruchomych
3) Umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z
ochroną parku kulturowego, z wyjątkiem znaków drogowych i znaków związanych z
ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1

2.2.3.4 P L A N O W A N I E P R Z E S T R Z E N N E
A R T. 18

ust. 1

Ochronę i opiekę nad zabytkami uwzględnia się przy sporządzaniu (…) strategii rozwoju gmin,
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.
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ust. 2

W koncepcji, strategiach, analizach, planach i studiach, o których mowa w ust. 1, w
szczególności:
1) uwzględnia się krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
2) określa się rozwiązania niezbędne do zapobiegania zagrożeniom dla zabytków,
zapewnienia im ochrony przy realizacji inwestycji oraz przywracania zabytków do jak
najlepszego stanu;
3) ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu uwzględniające opiekę nad
zabytkami.

A R T. 19

ust. 1

ust. 1a

ust. 2
ust. 3

2.2.4

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się, w szczególności
ochronę:
1) zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków;
2) innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków;
3) parków kulturowych.
W decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy,
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku
publicznego uwzględnia się w szczególności ochronę:
1) zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków;
2) innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
W przypadku gdy gmina posiada gminny program opieki nad zabytkami, ustalenia tego
program uwzględnia się w studium i planie, o których mowa w ust. 1.
W studium i planie, o których mowa w ust. 1, ustala się, w zależności od potrzeb, strefy
ochrony konserwatorskiej obejmujące obszary, na których obowiązują, określone ustaleniami
planu ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na celu ochronę znajdujących się na tym obszarze
Zabytów.

EWIDENCJA ZABYTKÓW
A R T. 22
Ewidencja zabytków jest podstawą do sporządzenia programów opieki nad zabytkami
przez województwa, powiaty i gminy
A R T. 23
ust. 1
ust. 2
ust. 4

ust. 5

Generalny Konserwator Zabytków prowadzi krajową ewidencję zabytków w formie zbioru kart
ewidencyjnych zabytków znajdujących się w wojewódzkiej ewidencji zabytków
Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadzi wojewódzką ewidencję zabytków w formie kart
ewidencyjnych zabytków znajdujących się na terenie województwa
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie kart
adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.
W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte:
1) Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków;
2) Inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;
3) Inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w
porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków

A R T. 24
ust. 1

ust. 2

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze
rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej
ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za
granicę niezgodnie z prawem
Rejestr zabytków prowadzi się w formie odrębnych ksiąg dla poszczególnych rodzajów
zabytków
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ust. 3

ust. 4

W rozporządzeniu należy określić wzory krajowych, wojewódzkich i gminnych kart
ewidencyjnych oraz dane jakie powinny być ujęte w poszczególnych księgach rejestru, karcie
ewidencyjnej i adresowej zabytku oraz w karcie informacyjnej, a także sposobów gromadzenia
dokumentów dotyczących zabytku.
Rozporządzenie powinno wskazywać przesłanki od spełnienia, których jest uzależnione
włączenie kart ewidencyjnych i adresowych do ewidencji, a także ich wyłączenie z tych
ewidencji.

Zakres informacji o zabytkach nieruchomych, zawartych w karcie ewidencyjnej lub adresowej określa:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia
rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków
skradzionych lub wywiezionych za granicę, niezgodnie z prawem
(Dz. U. Nr 113, poz. 661)

2.2.5

ORGANY OCHRONY ZABYTKÓW
A R T. 89
Organami ochrony zabytków są:
1) Minister właściwy do spraw kultury dziedzictwa narodowego w imieniu, którego zadania i
kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Generalny Konserwator Zabytków
2) Wojewoda w imieniu, którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje wojewódzki
konserwator zabytków

2.2.6

AKTY WYKONAWCZE
Akty wykonawcze do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
PROWADZENIE PRAC I BADAŃ KONSERWATORSKICH

1.0 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia

27

lipca

2011

r.

w

sprawie

prowadzenia

prac

6.2 konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych,
01
4

badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych
działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań
archeologicznych

Dz. U. Nr 165, poz. 987

WWÓZ I WYWZÓZ ZABYTKÓW DO/Z KRAJU

2.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie wzorów dokumentów oceny
wskazującej czas powstania zabytku, wyceny zabytku oraz
potwierdzenia wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej

Dz. U. Nr 50, poz. 256

3.

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 18 kwietnia 2011 r. w
sprawie wywozu zabytków za granicę

Dz. U. Nr 89, poz. 510

UDZIELANIE DOTACJI DLA ZABYTKÓW WPISANYCH DO REJESTRU

4.

5.

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w
sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 25 marca 2010 r. w sprawie udzielania dotacji na badania
archeologiczne
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6.

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r. w
sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad
zabytkami

Dz. U. Nr 124, poz. 1302

OCHRONA ZABYTKÓW

7.

8.

Rozporządzenie 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
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w
sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych

Dz. U. Nr 113, poz. 661

Dz. U. Nr 212, poz. 2153

ORGANY OCHRONY ZABYTKÓW

9.

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w
sprawie organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków

Dz. U. Nr 75, poz. 706

ODZNACZENIA I NAGRODY

10.
11.

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 12 maja 2004 r. w
sprawie odznaki ,,Za opiekę nad zabytkami”
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 r. w
sprawie nagród za odkrycie lub znalezienie zabytków
archeologicznych

Dz. U. Nr 124, poz. 1304
Dz. U. Nr 71, poz. 650

OZNAKOWANIE ZABYTKU REJESTROWEGO

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w

12. sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczanego na

Dz. U. Nr 30, poz. 259

zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków

2.3 ZADANIA SAMORZĄDU GMINNEGO Z ZAKRESU KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA

KULTUROWEGO WYNIKAJĄCE Z USTAW
Ustawowym zadaniem samorządów gminnych jest podejmowanie działań w zakresie szeroko pojętej
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określonych przede wszystkim w:
1) USTAWIE Z DNIA 8 MARCA 1990 R. O SAMORZĄDZIE GMINNYM
(Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

A R T. 7
Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.
W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
1)

ust. 1

9)
10)
17)
18)

ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz
gospodarki wodnej;
kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i
opieki nad zabytkami
kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych
wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do
działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania
aktywności obywatelskiej
promocji gminy
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2) USTAWIE Z DNIA 23 LIPCA 2003 R. O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI
(Dz.U.2003 Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)
Art. 18,19,20
Art. 22 ust. 4
Art. 32
pkt.3, ust.2
Art. 33
ust.1 i 2
Art. 71
ust. 1 i 2
Art. 8
Art. 87
Ust. 1, 2, 3, 4
Art. 87
Ust. 5

Uzyskania dla projektowanych lub aktualizowanych studiów lub planów miejscowych
opinii lub uzgodnień przez właściwy Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
Prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków w formie zbioru kart adresowych
zabytków nieruchomych z terenu gminy, objętych Wojewódzką Ewidencją Zabytków
oraz innych obiektów wyznaczonych przez wójta
Przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu w trakcie prowadzenia robót budowlanych
lub ziemnych, przedmiotu, co, do którego istnieje przypuszczenie, że jest on
zabytkiem i zawiadomienie o tym fakcie, właściwy urząd ochrony zabytków
Przyjmowanie zawiadomień o przypadkowym znalezieniu przedmiotu, co, do którego
istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem archeologiczny i zawiadomienie o tym
fakcie, właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków
Sprawowanie opieki nad zabytkami, w Tm finansowanie prac konserwatorskich i
budowlanych przy zabytku, do którego tytuł prawny posiada Gmina
Prawo udzielania przez organ stanowiący gminy, w trybie określonym odrębnymi
przepisami, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Sporządzenie przez Wójta gminy i przyjmowanie przez Radę Gminy na okres 4 lat
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
Co dwa lata sporządzenie przez Wójta Gminy sprawozdania z realizacji programu i
przedstawienie go Radzie Gminy oraz przekazanie do wojewódzkiego urzędu ochrony
zabytków w celu aktualizacji wojewódzkiego oraz krajowego programu opieki nad
zabytkami

2.4 INNE AKTY PRAWNE
Obowiązek ochrony zabytków uwzględniono również w innych aktach prawnych takich, jak:
1.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.)

2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.)

3.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.)

5.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

6.

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzenie działalności kulturalnej
(t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 z późn. zm.)

7

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Zasady ochrony zabytków znajdujących się w muzeach, archiwach i w bibliotekach zostały
określone w:
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8.

Ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach
(t. j. Dz. U. z 2012, poz. 987)

9.

Ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(t. j. Dz. U. 2012 r., poz. 642 z późn. zm.)

Rozdział III
UWARUNKOWANIA OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WYNIKAJĄCE
Z KRAJOWYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH I PROGRAMOWYCH
Podstawowymi dokumentami strategicznymi, na szczeblu krajowym, dotyczącymi ochrony dziedzictwa
kulturowego są:
3.1 Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016 (projekt)
3.2 Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013, Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju
Kultury na lata 2004 – 2020
3.3 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
3.4 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

3.1 KRAJOWY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW I OPIEKI NAD ZABYTKAMI
Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, najważniejszym
dokumentem określającym politykę państwa polskiego w sferze ochrony i opieki nad dziedzictwem
kulturowym , jest Krajowy Program Opieki nad Zabytkami.
W trakcie opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kowalewo Pomorskie
opublikowane były tylko ,,Tezy do Krajowego Programu Opieki nad Zabytkami”, jednak w trakcie opiniowania
programu przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu, ogłoszono do wiadomości publicznej
Projekt Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016 z dnia 20 września
2013 r., poddając go jednocześnie konsultacji społecznej. W związku z powyższym w opracowanym Gminnym
Programie wprowadzono zmiany, mające na celu przedstawienie treści projektu zamiast tez.
Zgodnie z art. 84 i 85 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Krajowy
Program stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego. Natomiast na podstawie art. 90 ust.2 pkt 1 niniejszej
ustawy obowiązek sporządzenia Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami spoczywa na
Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przez Generalnego Konserwatora Zabytków.
Celem Krajowego Programu jest stworzenie warunków niezbędnych do sprawowania ochrony zabytków i
opieki nad zabytkami. Powinny zostać w nim określone cele i kierunki działań oraz zadania w zakresie ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami, warunki i sposoby finansowania planowanych działań oraz harmonogram ich
realizacji. Zadaniem głównym polityki państwa w dziedzinie ochrony zabytków jest stworzenie procedur, które
dostosowałyby tę sferę do warunków gospodarki rynkowej.
W opublikowanym w dniu 20 września 2013 r. projekcie Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad
Zabytkami na lata 2013-2016 określono cele i kierunki działań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami dla organów i jednostek administracji publicznej.
CELEM GŁÓWNYM Krajowego Programu jest:

Wzmocnienie roli dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków
w rozwoju potencjału kulturowego i kreatywnego Polaków
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Dla realizacji celu głównego opracowano trzy cele szczegółowe:
1) wspieranie rozwiązań systemowych na rzecz ochrony zabytków w Polsce
2) wzmocnienie synergii działania organów ochrony zabytków
3) tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze, edukacji na rzecz dziedzictwa
kulturowego oraz jego promocji i reinterpretacji.
KRAJOWY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW I OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2013-2016
- CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA CEL GŁÓWNY:

Wzmocnienie roli dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków
w rozwoju potencjału kulturowego i kreatywnego Polaków

Cel szczegółowy 1:

Wspieranie rozwiązań systemowych na rzecz ochrony zabytków w Polsce

Kierunki działania:

1. Porządkowanie rejestru zabytków nieruchomych
2. Przygotowanie ratyfikacji Konwencji UNESCO ds. ochrony dziedzictwa
podwodnego
3. Wypracowanie jednolitych standardów działania konserwatorskiego w
odniesieniu do wybranych typów i kategorii zabytków nieruchomych zgodnie
z obowiązującą doktryną konserwatorską
4. Wzmocnienie instrumentów ochrony krajobrazu kulturowego
5. Opracowanie diagnozy prawnej ochrony zabytków ruchomych
6. Opracowanie kompleksowego raportu o stanie zachowania zabytków
7. Kontynuacja badań w ramach AZP na obszarach szczególnie istotnych, ze
względu na zagrożenia dla dziedzictwa archeologicznego.

Cel szczegółowy 2:

Wzmocnienie synergii działania organów ochrony zabytków

Kierunki działania:

Cel szczegółowy 3:

Kierunki działania:

1. Zwiększenie efektywności zarządzania i ochrony zabytków poprzez
wdrażanie infrastruktury informacji przestrzennej o zabytkach.
2. Wypracowanie standardów, pozwalających na lepszy przepływ informacji
pomiędzy organami ochrony zabytków a społecznościami żyjącymi w
otoczeniu zabytków objętych ochroną.
3. Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w organach ochrony zabytków.
4. Merytoryczne wsparcie samorządu terytorialnego w ochronie zabytków.
Tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze, edukacji na
rzecz dziedzictwa kulturowego oraz jego promocji i reinterpretacji
1. Przygotowanie ratyfikacji Konwencji ramowej Rady Europy w sprawie
znaczenia dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa, Faro 2005.
2. Wspieranie budowania świadomości społecznej funkcji dziedzictwa
kulturowego jako podstawy kształtowania się tożsamości narodowej i
społeczności lokalnych.
3. Promocja zasobu dziedzictwa za pośrednictwem Internetu.
4. Zwiększanie dostępu do zasobu dziedzictwa i ułatwienie jego odbioru
społecznego.

W ramach kierunków działań zaplanowano szczegółowe zadania, mające na celu wypracowanie podjętych
założeń na lata 2013-2016 lub w przedłużeniu na okres funkcjonowania, kolejnej, czteroletniej edycji
Krajowego Programu na lata 2017-2020. Oprócz określenia celów, kierunków zadania oraz opracowania
szczegółowych działań, jak również metod monitorowania, opracowano szczegółowy harmonogram
wdrażania Krajowego Programu w ramach poszczególnych celów.
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Dnia 25 października 2013 r. zakończono konsultacje społeczne Krajowego Programu Ochrony Zabytków i
Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016. Projekt Krajowego Programu, jak również raport z konsultacji z dnia
25 listopada 2013 r. został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pod adresem: www.mkidn.gov.pl.

3.2 NARODOWA STRATEGIA ROZWOJU KULTURY
Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013 przyjęta została przez Radę Ministrów 21 września
2004r., natomiast w 2005 roku przyjęto Narodową Strategię Rozwoju Kultury na lata 2004-2020 stanowiącą
dokument uzupełniający i wydłużający okres ważności pierwszego opracowania.
Narodowa Strategia Rozwoju Kultury powstała, jako dokument tworzący ramy dla nowoczesnego
gospodarowania dziedzictwem kulturowym Polski, przy jego maksymalnym zachowaniu, jak również
wykorzystaniu w podstawowym celu, jakim jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju kulturowego
regionów Polski. W ramach realizacji spójnych działań w poszczególnych regionach Polski, zostały
wyodrębnione główne zadania i priorytety w dziedzinie kultury. Ochrona dziedzictwa kulturowego a w
szczególności, ochrona i rewaloryzacja zabytków zostały wyodrębnione, jako jeden z pięciu obszarów
strategicznych.
Określono kilkanaście podstawowych założeń Narodowej Strategii Rozwoju Kultury, związanych bezpośrednio
lub pośrednio z samorządami terytorialnymi:
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA NARODOWEJ STRATEGII ROZWOJU KULTURY
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Wydatki publiczne (zwłaszcza w przeliczeniu na jednego mieszkańca) na kulturę w Polsce powinny
znacząco wzrosnąć.
Minister Kultury realizuje zadania własne poprzez narodowe programy kultury, narodowe instytucje
kultury, placówki badawczo-rozwojowe, wyspecjalizowane instytucje typu arm’s length oraz zlecanie
zadań instytucjom samorządowym i pozarządowym.
Budżet Ministra Kultury powinien być adekwatny do nowych działań. Ze względu na ograniczenia
budżetu państwa winno poszukiwać się pozabudżetowych środków finansujących kulturę. W tym celu
proponuje się uzupełnienie istniejącego modelu finansowania kultury o rozwiązania stosowane w
Europie, tworzące fundusze celowe dla realizacji polityk w poszczególnych obszarach kultury (np.
Fundusz Sztuki Współczesnej i jego regionalne odpowiedniki we Francji, Regionalny Fundusz Zakupu i
Wykupu Muzealiów, Fundusz Zakupów do Bibliotek, itd.). Propozycje źródeł pochodzenia tych środków
zostały przedstawione w niniejszej strategii.
Państwo, w tym Minister Kultury, powinno być partnerem dla jednostek samorządu terytorialnego i
wspólnie z nimi kształtować kulturę w regionach. Do tego celu, niezbędne jest zinstytucjonalizowanie
platformy współpracy pomiędzy państwem a samorządami, a także w większym stopniu wykorzystanie
możliwości tworzenia i prowadzenia wspólnych instytucji i wspólnych inwestycji w sferze kultury.
Samorządy terytorialne powinny zyskać większą motywację w kształtowaniu instytucjonalnego zaplecza
dla rozwoju kultury, w tym do wypełniania założonych w lokalnych strategiach rozwoju celów w sferze
kultury, a rola państwa powinna sprowadzać się do badań naukowych i monitorowania tej sfery oraz do
skutecznego zapobiegania sytuacjom kryzysowym. Jednocześnie Minister Kultury powinien posiadać
odpowiednie środki na sprawowanie mecenatu nad działalnością instytucji kultury oraz instrumenty o
charakterze motywującym, za pomocą których możliwa będzie realizacja polityki kulturalnej państwa w
regionach.
Zwiększyć powinna się społeczna partycypacja w sferze odpowiedzialności za kulturę, m.in. poprzez
uspołecznienie decyzji podejmowanych w sferze kultury w regionach (lokalne strategie kulturalne,
społeczne ciała opiniujące funkcjonowanie instytucji kultury). Wzrosnąć powinna również rola
organizacji pozarządowych, poprzez równouprawnienie ich w dostępie do środków publicznych na
zadania w sferze kultury.
Praca na rzecz unowocześniania procesu zarządzania sferą kultury i usług kulturalnych jest wspólnym
zadaniem Ministra Kultury i jednostek samorządu terytorialnego. W tej sferze powinny zostać podjęte
szeroko zakrojone działania na rzecz: doskonalenia kadr zarządzających, wyposażenia instytucji w
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8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

odpowiedni sprzęt elektroniczny i komputerowy, zintegrowania programów łączących zdigitalizowane
zasoby kultury w sieci wirtualne, digitalizacji zbiorów muzealnych i zasobów bibliotek w celu ułatwienia
ich dostępności, wspierania innowacyjnych projektów kulturalnych.
Wszystkie zaplanowane działania zaprogramowane w strategii powinny być dostępne dla mniejszości
narodowych oraz instytucji prowadzonych przez te społeczności w celu pielęgnowania różnorodności
kulturowej i ich tradycji jako dorobku polskiej kultury.
Rosnące znaczenie powiązania kultury z rozwojem gospodarczym i dochodami regionów jest podstawą
dla podjęcia działań w kształtowaniu zintegrowanych produktów turystycznych, wykorzystujących (i
działających na ich rzecz) elementy dziedzictwa kulturowego, aktywność instytucji kultury oraz
skoncentrowane wokół tych instytucji przemysły kultury.
Strategicznymi obszarami w okresie programowania 2004–2013 są:
a. promocja czytelnictwa i wsparcie sektora książek i wydawnictw,
b. ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym szczególnie ochrona i rewaloryzacja zabytków,
c. rozwój szkolnictwa artystycznego, w tym rozbudowa i modernizacja infrastruktury oraz
unowocześnianie programów edukacji artystycznej i dostosowanie ich do rynku pracy,
d. wzmocnienie efektywności działania i roli instytucji artystycznych w kreowaniu sfery
kultury, w tym i promocji polskiej twórczości artystycznej,
e. stworzenie systemu wspierania współczesnej twórczości artystycznej, stworzenie instytucji
zajmujących się jej dokumentowaniem, gromadzeniem i udostępnianiem.
Zwiększenie samodzielności instytucji kultury, także w znaczeniu ekonomicznym oraz wyposażenie ich
w odpowiednie narzędzia finansowe, wpłynie pozytywnie na ich efektywność i konkurencyjność na
rynku usług kulturalnych oraz na samodzielność programową.
Rolą Ministra Kultury oraz jednostek samorządu terytorialnego jest motywowanie społeczności do
partycypacji w funkcjonowaniu sfery kultury, w tym do dobrowolnego udziału w finansowaniu instytucji
i wydarzeń kulturalnych oraz twórców za pomocą stworzonych narzędzi podatkowych. W tym celu
Minister Kultury i samorządy powinny rozszerzyć obowiązki odpowiednich komórek swoich urzędów w
zakresie promocji społecznej odpowiedzialności obywateli za kulturę (wspólne kampanie promocyjne,
powstawanie społecznych paneli eksperckich i ciał doradczych związanych z możliwością pozyskania
dodatkowych funduszy na kulturę w regionach).
W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w równym stopniu zadaniem Ministra Kultury,
jednostek samorządu terytorialnego i instytucji kultury staje się pozyskanie środków na kulturę z
funduszy strukturalnych oraz innych środków Unii Europejskiej . W tym celu Minister Kultury i jst
powinny zapewnić odpowiednie środki na wkład własny do projektów realizowanych w sferze kultury.
Założenia do Narodowej Strategii Rozwoju Kultury zostały poddane publicznej dyskusji z udziałem
przedstawicieli środowisk twórczych, jednostek samorządu terytorialnego i partnerów społecznych.
Strategia została uzupełniona o wnioski z tej dyskusji i zostanie przedstawiona do zatwierdzenia przez
Radę Ministrów jako program działań na lata 2004–2013. Strategia zawiera działania instytucjonalne,
organizacyjne, prawne, finansowe i kontrolne, wraz ze wskazaniem jednostek odpowiedzialnych za
realizację tych zadań oraz potrzeb finansowych Ministra Kultury do realizacji strategii i źródła
ewentualnego pochodzenia pozostałych środków. Integralną częścią strategii są narodowe programy
kultury, scharakteryzowane poniżej.

3.2.1 NARODOWY PROGRAM KULTURY „OCHRONA ZABYTKÓW I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO”
Instrumentami wdrażania Narodowej Strategii Rozwoju Kultury są narodowe programy kultury. Jednym z
kilku programów poświęconym działaniom podejmowanym w sferze materialnej spuścizny kulturowej Polski
jest ,,Narodowy Program Kultury „Ochrona Zabytków i Dziedzictwa Kulturowego”. Główną przesłanką do
sformułowania Narodowego Programu Kultury „Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego” jest uznanie
zasobów dziedzictwa za podstawę rozwoju kultury i upowszechniania kultury, a także za potencjał regionów,
służący wzrostowi konkurencyjności regionów dla turystów, inwestorów i mieszkańców.
Celem strategicznym programu jest poprawa stanu i dostępności zabytków poprzez:
 tworzenie warunków instytucjonalnych, prawnych i organizacyjnych w sferze dokumentacji i ochrony
zabytków,
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kompleksową rewaloryzację zabytków i ich adaptację na cele społeczne
zwiększenie roli zabytków w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości poprzez tworzenie zintegrowanych
narodowych produktów turystycznych
promocję polskiego dziedzictwa kulturowego w Polsce i za granicą
wzmocnienie zasobów ludzkich w sferze ochrony zabytków
podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej dziedzictwa kulturowego
tworzenie warunków rozwoju i ochrony dziedzictwa kulturowego
zabezpieczenie zabytków i archiwaliów przed nielegalnym wywozem za granicę

3.3 KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2030
Koncepcja Przestrzenna Zagospodarowania Kraju 2030 przyjęta Uchwałą nr 239 Rady Ministrów z dnia 13
grudnia 2011 r., stanowi najważniejszy dokument strategiczny, dotyczący ładu przestrzennego Polski. Celem
strategicznym dokumentu jest efektywne wykorzystanie przestrzeni i jej zróżnicowanych potencjałów
rozwojowych do osiągnięcia: konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz
spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie czasu.
Do osiągnięć podstawowego celu ustanowiono sześć celów operacyjnych, z których czwarty i szósty
najbardziej związane są z ochroną dziedzictwa kulturowego kraju.
 Cel 4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości
środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski
Kierunki działania:
4.1. Integracja działań w zakresie funkcjonowania spójnej sieci ekologicznej kraju, jako
podstawa ochrony najcenniejszych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych
4.3. Wprowadzenie gospodarowania krajobrazem zgodnie z zapisami europejskiej konwencji
krajobrazowej
 Cel 6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego
W ramach realizacji niniejszych celów skoncentrowano się na objęciu ochroną prawną najcenniejszych pod
względem przyrodniczym i kulturowym krajobrazów naturalnych i historycznych, w tym układów
urbanistycznych i ruralistycznych oraz stanowisk archeologicznych.

3.4 STRATEGIA ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO 2020
Strategię Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 przyjęto Uchwałą Nr 61 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013
roku. Wskazano między innymi w niej, na fakt, że dziedzictwo kulturowe stanowi (…) nie tylko przedmiot
ochrony, ale jest również zasobem, który winien zostać wykorzystywany dla obecnego i przyszłego rozwoju.
Obejmuje ono nie tylko materialne dobra kultury, ale także wartości artystyczne i poznawcze utrwalające
naszą pamięć narodową oraz tworzące tożsamość.”
Wśród przyjętych celów na uwagę zasługują przede wszystkim:
a) Cel szczegółowy 1: Kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji, kreatywności oraz komunikacji
Kierunki działania:
1.2.3. Rozwój kompetencji kulturowych w uczeniu się innym niż formalne oraz upowszechnienie
różnych form uczestnictwa w kulturze;
1.2.4. Rozwijanie kompetencji społecznych liderów i animatorów
b) Cel szczegółowy 4 Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego
Kierunki działania:
4.1.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz krajobrazu;
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4.1.3. Digitalizacja, cyfrowa rekonstrukcja i udostępnianie dóbr kultury
W ramach wypełnienia postanowień strategii w okresie jej wdrażania, przewidywana jest realizacja dwóch,
kolejno następujących po sobie, Krajowych Programów, których zespolone efekty maja stanowić wypełnienie
zapisów strategii w zakresie wyznaczonym przez przytoczone powyżej cele.

Rozdział IV
UWARUNKOWANIA OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKICH
DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH, PLANISTYCZNYCH I PROGRAMOWYCH
W trakcie opracowywania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2013-2017
obowiązującymi dokumentami na poziomie województwa, podejmującymi tematykę ochrony i opieki oraz promocji
dziedzictwa kulturowego są:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2020
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2007-20013
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

4.1 PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
NA LATA 2013-2016
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowi najważniejszy dokument określający
cele i kierunki działania w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarze województwa.
W trakcie przygotowywania na przełomie 2012/ 2013 roku Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy
Kowalewo Pomorskie wygasał wojewódzki program opieki nad zabytkami opracowany na lata 2009-2012. Nowy Program
Opieki nad Zabytkami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2013-2016 został przyjęty uchwałą Nr
XXXIV/601/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2013 r.
W drugiej edycji Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego omówiono, obok zasobu
dziedzictwa kulturowego województwa i jego zmian w trakcie funkcjonowania wcześniejszego programu, przede
wszystkim zakres działań praktycznych oraz usprawnień zarządzaniem materialnym i niematerialnym dziedzictwem
kulturowym województwa. Innowacyjnym kierunkiem działań programu jest skierowanie szczególnej uwagi na
dziedzictwo niematerialne województwa, w zakresie zachowywania wielowiekowych tradycji, zwyczajów i obyczajów,
których istnienie świadczy o odrębności kulturowej i tożsamości regionalnej społeczeństwa.
Przyjęte w programie założenia w zakresie ochrony i opieki nad dziedzictwem kulturowym województwa kujawskopomorskiego mają na celu przede wszystkim ,,utrzymanie różnorodności kulturowej województwa jako świadectwa
historii regionu oraz potencjału dla rozwoju gospodarczego, jak również: 1. Zachowanie dziedzictwa materialnego, 2.
Zachowanie dziedzictwa niematerialnego, 3. Kultywowanie tradycji regionalnych, 4. Wzrost świadomości społeczeństwa
dla ochrony dziedzictwa kulturowego, 5. Wzrost konkurencyjności regionu.

ZACHOWANIE
DZIEDZICTWA
MATERIALNEGO

DLA

UTRZYMANIE RÓŻNORODNOŚCI
WZROST
KULTUROWEJ WOJEWÓDZTWA
JAKO PROGRAMU
ŚWIADECTWA HISTORII
CELE
OPIEKI REGIONU
NAD ZABYTKAMI KONKURENCYJNOŚCI
REGIONU
ORAZ POTENCJAŁU DLA ROZWOJU
WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
NA LATA 2013-2016
GOSPODARCZEGO

ZACHOWANIE
DZIEDZICTWA
NIEMATERIALNEGO

KULTYWOWANIE
TRADYCJI
REGIONALNYCH
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W ramach, każdego z pięciu podrzędnych celów przyjęto kierunki działania, w ramach, których
określono wykonywanie oraz wspieranie wytyczonych zadań.
PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI
DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2013-2016
- CELE, KIERUNKI DZIAŁANIA, DZIAŁANIA CEL I - ZACHOWANIE DZIEDZICTWA MATERIALNEGO

KIERUNKI DZIAŁAŃ

DZIAŁANIA


Ochrona ustawowa

Prace konserwatorskie
i restauratorskie

Edukacja

Ład przestrzenny

Dokumentacja
i popularyzacja

wspieranie starań samorządów lokalnych o nadanie tytułu pomnika historii wybranym
zabytkom

wspieranie prac zmierzających do powoływania parków kulturowych

wspieranie działań zmierzających do zwiększenia liczby zabytków wpisanych do rejestru
zabytków

wspieranie prac przy wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków

współfinansowanie
prac
konserwatorsko-restauratorskich,
rewitalizacyjnych
i
ratunkowych przy rejestrowych zabytkach nieruchomych i ruchomych

wsparcie nowych i już rozpoczętych inicjatyw zmierzających do ochrony i popularyzacji
dziedzictwa kulturowego

wspomaganie działań rewaloryzacyjnych i rewitalizacyjnych zdegradowanych cennych
obiektów i obszarów o znaczeniu historycznym

Wspomaganie działań konserwatorsko - restauracyjnych przy zabytkowych układach
urbanistycznych i ruralistycznych

wspomaganie organizacji szkoleń, wykładów i konkursów związanych z ochroną
dziedzictwa kulturowego

nagradzanie działań przyczyniających się do zachowania bądź przywracania
historycznych wartości zasobów dziedzictwa kulturowego województwa
Wspomaganie przedsięwzięć zmierzających do:

identyfikacji zachowanych najcenniejszych krajobrazów kulturowych województwa,

zachowania i kształtowania ładu przestrzennego z utrzymaniem właściwej ekspozycji
obiektów zabytkowych i dostosowywaniem nowej zabudowy do wartości historycznych
miejsc

współfinansowanie prac badawczych i dokumentacyjnych obiektów i obszarów
wpisanych do rejestru zabytków, jako integralnej części procesów prac konserwatorskich
lub konserwatorsko-restauratorskich, czy budowlanych.

CEL II - ZACHOWANIE DZIEDZICTWA NIEMATERIALNEGO

KIERUNKI DZIAŁAŃ
Ochrona
Edukacja
Zachowanie

DZIAŁANIA

wspieranie działań do ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego
Wspieranie działań w zakresie:

edukacji o znaczeniu, wartości i ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego
województwa;

digitalizacji najcenniejszych zasobów folkloru słownego i ich udostępniania

organizowania konkursów związanych z kulturą niematerialną regionu

aktywizacja środowisk lokalnych poprzez przywracanie dawnych praktyk tanecznych i
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Dokumentacja
i badania




muzycznych
wspieranie i upowszechnianie ,,ginących zawodów”
wspieranie badań i tworzenie dokumentacji dotyczących zjawisk z zakresu dziedzictwa
niematerialnego

CEL III – KULTYWOWANIE TRADYCJI REGIONALNYCH

KIERUNKI DZIAŁAŃ
Rekonstrukcja,
konserwacja i
zabezpieczenie
Dokumentacja

DZIAŁANIA





Edukacja i
popularyzacja






Pielęgnacja tradycji




wspomaganie działań z zakresu rekonstrukcji, konserwacji i zabezpieczania zabytkowych
strojów i rekwizytów, służących do kultywowania zwyczajów ludowych na terenie
województwa
wspieranie przedsięwzięć zmierzających do dokumentowania zjawisk i zwyczajów
ludowych, ze względu na ich wyjątkowa wartość (…) oraz unikatowość w skali
ogólnopolskiej
wspomaganie organizacji konkursów dotyczących tradycji oraz zajęć edukacyjnych
prowadzonych w gwarze lokalnej
wspieranie przedsięwzięć mających na celu tworzenie skansenów
wspomaganie digitalizacji najcenniejszych zasobów folkloru słownego i jego
udostępniania
aktywizacja środowisk lokalnych poprzez organizowanie warsztatów i zajęć z nauki
rękodzielnictwa, budowania instrumentów czy nauki gry na instrumentach tradycyjnych
propagowanie idei organizowania konkursów architektonicznych na obiekty nowe,
wprowadzane w tkance historyczną lub projekty adaptacji zabytków
wspieranie i promocja twórczości ludowej
wspieranie działań zmierzających do realizacji projektów ukierunkowanych na promocję
tradycji lokalnych

CEL IV – WZROST ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ DLA OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

KIERUNKI DZIAŁAŃ

DZIAŁANIA


Popularyzacja wiedzy o
znaczeniu i konieczności
ochrony





Edukacja




wspieranie organizowania konkursów dla dzieci i młodzieży z zakresu ochrony dóbr
kultury
wspieranie działań popularyzatorskich, edukacyjnych i naukowych związanych z opieką i
ochrona dziedzictwa kulturowego
wspieranie działań podnoszących świadomość społeczna w zakresie ochrony i opieki nad
dziedzictwem kulturowym
wspieranie działań służących propagowania dziedzictwa kulturowego regionu poprzez
środki przekazu elektronicznego i massmedia
kontynuacja działań związanych z konkursami wiedzy o regionie i zabytkach regionu
generowanie współpracy różnych podmiotów do tworzenia interdyscyplinarnego zaplecza
działań edukacyjnych

CEL V – WZROST KONKURENCYJNOŚCI REGIONU

KIERUNKI DZIAŁAŃ
Ochrona

DZIAŁANIA





Promocja

Edukacja






generowanie współpracy różnych podmiotów dla tworzenia kompleksowych opracowań
ochrony i wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego, możliwych do adaptacji w
działaniach turystycznych i popularyzatorskich
prowadzenie działań w zakresie imprez i wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe
regionu
udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych
wspomaganie przedsięwzięć promujące najcenniejsze zabytki, szlaki kulturowe czy
markowe produkty turystyczne
współpraca przy tworzeniu publikacji promujących dziedzictwo kulturowe województwa
wspieranie mechanizmów umożliwiających działania związane z promocja lokalnego
dziedzictwa kulturowego poprzez wydarzenia i imprezy kulturalne, formy widowiskowe i
rekonstrukcyjne
popularyzacja pomnika historii oraz parków kulturowych
wsparcie organizacji prelekcji, spotkań, publikacji związanych z ukazaniem możliwości
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Zagospodarowanie





rozwoju małego biznesu, wraz z wojem infrastruktury, w powiązaniu z obszarami o
walorach kulturowych
upowszechnianie informacji na temat dostępnych stypendiów, grantów i innych form
wsparcia działań poza konserwatorskich, związanych z opieką , ochroną, edukacją i
popularyzacją dziedzictwa kulturowego regionu
wspieranie rozwoju turystyki bazującej na kulturowych dziedzictwie regionu
Wspomaganie tworzenia tras turystycznych i produktów turystycznych w oparciu o
zasoby dziedzictwa
wspomaganie działań w zakresie kompleksowego zagospodarowania szlaków
kulturowych
wspieranie i kształtowanie rozwoju turystyki kulturowej o charakterze religijnym,
sentymentalnym czy tematycznym
wykorzystanie tożsamości kulturowej regionu jako czynnika marketingowego

Wymienione powyżej działania w ramach poszczególnych kierunków działań zostały przytoczone hasłowo. W
celu szczegółowego zapoznania się zakresem działań należy odnieść się do Programu Opieki nad Zabytkami dla
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2013-1016 opublikowanego na stornie internetowej
www.kujawsko-pomorskie.pl.
4.2 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2020
Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2020 przyjęta została w dniu 12
grudnia 2005 roku uchwałą Nr XLI/586/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Problematyka ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturowego oraz opieki nad zabytkami w województwie
kujawsko-pomorskim została ujęta w niniejszym dokumencie, jako jedne z podstawowych kierunków działań
w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego, w ramach jednego z dwóch głównych priorytetów:
1. Unowocześnienie struktury funkcjonalno-przestrzennej regionu.
W dokumencie podkreślono , że ,,dziedzictwo kulturowe, najczęściej postrzegane jako świadectwo
przeszłości, bywa znaczącym czynnikiem rozwoju w przyszłości.”, natomiast ,,…zróżnicowane dziedzictwo
kulturowe występujące w województwie kujawsko-pomorskim, ze względu na unikalność niektórych jego
zasobów, staje się znakiem rozpoznawczym regionu, jest czynnikiem przyciągającym turystów, a więc także
jest czynnikiem rozwoju gospodarczego.’’
W celu spełnienia powyższych założeń zabytki nieruchome, ruchome, jak również dziedzictwo niematerialne
powinny mieć odpowiednią, w pełni ukazującą ich walory prezencję.
Przyjęte w strategii kierunki działań w zakresie Promocji dziedzictwa kulturowego obejmują:
2.5.1 Zachowanie dziedzictwa kulturowego
,,Zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu w jak najlepszym stanie i z zamiarem
jego wielokierunkowego użytkowania, wymaga zróżnicowanych ze względu na bogactwo
form działań konserwatorskich (remontowych, rekonstrukcyjnych, innych).
Jednym z takich działań, umożliwiającym właściwą ochronę i jednocześnie
udostępnienie licznych obiektów dziedzictwa kulturowego jest ich multimedialna
prezentacja przy wykorzystaniu technik informatycznych (digitalizacji). Za ich
pośrednictwem, liczne unikalne eksponaty zbiorów muzealnych i bibliotecznych, mogą
być bezpośrednio dostępne w celach informacyjno-edukacyjnych, promocyjnych i
innych.”
2.5.2 Adaptacja dziedzictwa kulturowego do współczesnych potrzeb społecznych
,,Dziedzictwo kulturowe, w szczególności zaś obiekty zabytkowej architektury
przeznaczone w przeszłości do określonego użytkowania, mogą, winny być adaptowane
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do spełniania nowych funkcji. Mogą one służyć dla ekspozycji obiektów, być
wykorzystywane, jako pomieszczenia prezentacji twórczości artystycznej, dla aktywności
rekreacyjnej, w tym nawiązującej to tradycji historycznej itp. Tego rodzaju adaptacje
przybliżą te obiekty ludziom współczesnym, ożywią je i fragmenty osiedli, w których się
znajdują, mogą stać się źródłem dochodów, które będzie można przeznaczać na przykład
na ich należyte utrzymanie.”
4.3 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2007-20013
Program przyjęty został Uchwałą nr 70/892/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23
października 2007 r. Dokument ten stanowi podstawowy instrument realizacji celów przyjętej Strategii
rozwoju województwa na lata 2007-2020. Podstawowym celem strategicznym programu jest poprawa
konkurencyjności województwa oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru.
W ramach realizacji polityki ochrony i wykorzystania zasobów kulturowych, określono działania w ramach osi
priorytetowych:
1) Rozwój infrastruktury społecznej
 przez ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, wspieranie inwestycji ukierunkowanych na
poprawę stanu technicznego obiektów lub zespołów zabytkowych, ich przystosowanie do
świadczenia nowych funkcji np. kulturalnych. Natomiast dla wzmocnienia pozycji kulturalnej
regionu, planowane są działania wspierające inwestycje rozwoju infrastruktury kultury o
znaczeniu regionalnym, będących znakiem rozpoznawczym dla województwa.
 Wsparcie rozwoju turystyki
 przez wzrost znaczenia turystyki, jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez lepsze
wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, jak również wspieranie działań
zwiększających efektywność wykorzystania niniejszych zasobów
2) Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających ochrony
 przez ożywienie społeczne i gospodarcze oraz odnowie infrastrukturalna oraz architektonicznourbanistyczną zdegradowanych terenów, w ramach wspierania działań rewitalizacji obszarów z
cennymi zabytkami architektury, ukierunkowanymi n poprawę społeczno-gospodarczą, przy
jednoczesnym zachowaniu bądź przywróceniu wartości kulturowych i historycznych tych terenów.
4.4 PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego będący najważniejszym
dokumentem planistycznym województwa został przyjęty uchwałą Nr XI/135/03 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w dniu 26 czerwca 2003 r.
Celem głównym zagospodarowania przestrzennego województwa jest „zbudowanie struktur funkcjonalno –
przestrzennych podnoszących konkurencyjność regionu i jakość życia mieszkańców”. Natomiast głównym
kierunkiem działań planistycznych odnoszących się do środowiska przyrodniczego i kulturowego jest ich
ochrona i zachowanie, w jak najlepszym stanie, dla przyszłych pokoleń.
W ramach kierunków zagospodarowania przestrzennego województwa określono w układzie sfer:
Kierunki rozwoju sieci osadniczej,
mające przede wszystkim na celu:
 wzmocnienie potencjału głównych ośrodków miejskich,
 podniesienie jakości życia mieszkańców,
 wykorzystanie walorów turystycznych

Id: 0F785DAC-17CA-41BF-B98C-04175DAD702B. Podpisany

Strona 24

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY KOWALEWO POMORSKIE
NA LATA 2013-2017



ochronę dziedzictwa kulturowego jednostek osadniczych, poprzez:
o rewaloryzację zabytkowych układów urbanistycznych o dużym znaczeniu
kulturowym i historycznym,
o ochronę zasobów kulturowych miast poprzez eliminację ruchu
samochodowego z ich zabytkowych centrów,
o konserwację oraz szerokie turystyczne wykorzystanie zasobów dziedzictwa
kulturowego ruin zamków.

Kierunki ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego,
mające na celu ich ochronę i zachowanie, w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń
poprzez:
 kontynuowanie działań w zakresie ochrony walorów krajobrazu kulturowego poprzez:
o ochronę obszarów o wysokich wartościach środowiska przyrodniczego i
kulturowego
o ochronę zasobów kulturowych związanych z osadnictwem holenderskim w dolinie
Wisły
o ochronę zasobów średniowiecznej urbanistyki oraz architektury obronnej Ziemi
Chełmińskiej
o ochronę zasobów kulturowych związanych z początkiem Państwa Polskiego w
Inowrocławiu, Kościelcu Kujawskim, Kruszwicy, Mogilnie, Strzelnie i Kałdusie.
 dla podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności regionu podjęcie działań prowadzących do
zachowania i pełnego wykorzystania turystycznych walorów poprzez:
o pełne wykorzystanie walorów rejonów turystycznych
o zagospodarowanie turystyczne istniejących i projektowanych zbiorników wodnych
oraz naturalnych wód powierzchniowych dla prowadzenia sportów wodnych
o poprawę zagospodarowania istniejących szlaków turystycznych w niezbędne
urządzenia z zakresu ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej
o rozwój agroturystyki w istniejących i nowych gospodarstwach rolnych na terenie
województwa na bazie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych
o przywrócenie ładu przestrzennego i wyposażenie w pełny zakres sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej służącej ochronie środowiska na terenach
przeinwestowanych
o poprawę czystości wód powierzchniowych
Podjęte działania mają wpływać ,,korzystnie na poprawę jakości życia mieszkańców, a
poprzez zwiększenie ogólnej atrakcyjności turystycznej województwa, przyśpieszyć rozwój
aktywności związanych z obsługą ruchu turystycznego.”

W celu zachowania dziedzictwa kulturowego województwa określono wymóg przestrzegania następujących
zasad:
 zachowania dziedzictwa kulturowego w stanie umożliwiającym jego przetrwanie dla przyszłych
pokoleń;
 harmonijnego kształtowania krajobrazu kulturowego
 dbałość o integralność zabytkowych struktur urbanistycznych i ruralistycznych
W planie zagospodarowanie przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego nie określono żadnych
szczegółowych wniosków w stosunku do dziedzictwa kulturowego Gminy Kowalewo Pomorskie.
Aktualnie realizowane są prace nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego województwa,
zgodnie z Uchwałą Nr VII/91/07 przyjętą przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 23
kwietnia 2007 r.
4.3.1 ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
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– OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE

Opracowanie powstało na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z powyżej wspomnianą
Uchwałą Nr VII/91/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2007 r.
Opracowaniem objęto cały teren województwa, a jego podstawowym celem było scharakteryzowanie
poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego i kulturowego, w celu określenia wniosków zmian.
W ramach omówienia walorów kulturowych regionu wyróżniono pięć obszarów o specyficznych cechach
kulturowych:
1)
2)
3)
4)
5)

obszar historyczny Ziemi Chełmińskiej charakteryzujący się nasyceniem gotycką
architekturą sakralną i warowną;
obszar związany z dziedzictwem Piastów i zabytkami sakralnej architektury romańskiej
oraz osadnictwa prehistorycznego;
obszar Pałuk i Kujaw;
obszar dawnego osadnictwa holenderskiego (mennonickiego) XVI i XVII w. w Dolinie
Wisły
pozostałe obszary wyróżniane jak obszary specyficznych kompozycji krajobrazu
fizjograficznego i cennych walorów kulturowych, odznaczających się wyjątkową
wartością obiektów zabytkowych np. Dolina Drwęcy.

Niniejsze opracowanie szczegółowo przede wszystkim omawia zasób zabytków archeologicznych,
jednocześnie określa ich sposób ochrony i opieki nad nimi poprzez:
 zakaz prowadzenia jakichkolwiek prac inwestycyjnych bez zgody Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków na terenach stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków;
 zakaz jakiejkolwiek ingerencji w substancję grodzisk;
 ochrona stanowisk nieposiadających ekspozycji terenowej, polegająca na ich dostępności do celów
inwestycyjnych pod warunkiem przeprowadzenia niezbędnego zakresu prac archeologicznych
zapewniających odpowiednie warunki ochrony konserwatorskiej. Zakres badań archeologicznych na
stanowiskach dopuszczonych do inwestycji określa Wojewódzki Konserwator Zabytków, w zależności
od charakteru planowanych inwestycji.
 w rejonie stanowisk archeologicznych wszelkie prace ziemne można wykonywać po uzgodnieniu i za
pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków
W ramach przedstawionych wniosków do projektu zmiany wojewódzkiego planu zagospodarowania
przestrzennego, określono następujące wytyczne w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego:
1)
2)
3)
4)

należy chronić wszystkie obiekty zabytkowe, w szczególności obiekty wpisane do
rejestru zabytków.
zakaz zabudowy obowiązuje na terenie stanowisk archeologicznych eksponowanych w
terenie i w ich otoczeniu,
na terenie stanowisk archeologicznych nieeksponowanych w terenie zainwestowanie jest
możliwe po przeprowadzeniu szczegółowych badań archeologicznych,
z uwagi na wysokie walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe obszaru
metropolitalnego zabudowa powinna cechować się wysokimi
walorami
architektonicznymi i estetycznymi, nie wprowadzając dysharmonii w krajobrazie

4.5 STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
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Opracowanie zostało przyjęte przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr XXV/3003/04 w
dniu 31 sierpnia 2004 r.
Podstawowym celem Strategii jest podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej województwa,
między innymi przez podjęcie działań dotyczących:
 dbałości o zasoby środowiska kulturowego i przyrodniczego, odzwierciedloną w renowacji zabytków o
szczególnym znaczeniu dla turystyki;
 rozwoju produktu turystycznego województwa, poprzez wzmacnianie funkcji kulturalnej miast oraz
wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla zwiększenia ruchu krajoznawczego.

Rozdział V
UWARUNKOWANIA OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WYNIKAJĄCE
Z POWIATOWYCH DOKUMENTÓW
STRATEGICZNYCH, PLANISTYCZNYCH I PROGRAMOWYCH
Powiat golubsko-dobrzyński nie posiada opracowanego Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami.
Nieliczne wzmianki o dziedzictwie kulturowym powiatu odnaleźć można w dokumentach strategicznych i
planistycznych tj.:
5.1 Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do roku 2015
5.2 Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2004-2006 oraz 2007-2013
5.3 Strategia Rozwoju Turystyki Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

5.1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
DO ROKU 2015
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu golubsko-dobrzyńskiego do roku 2015 została
opracowana w 2006 roku. Określa ona misję, cele oraz kierunki działania w zakresie rozwoju powiatu na pięciu
obszarach:
1.
2.
3.
4.
5.

Ekologia
Gospodarka
Infrastruktura
Przestrzeń
Społeczność

G O S P O D A R K AOBSZAR II

W ramach trzech obszarów, określono priorytety i kierunki działa w zakresie rozwoju turystyki:

Priorytet:
ZAGOSPODAROWANIE SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH DOLINY DRWĘCY WRAZ Z ROZWOJEM
INFRASTRUKTURY
KIERUNKIDZIAŁANIA
Tworzenie sieci gospodarstw
agroturystycznych wzdłuż
Drwęcy
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Priorytet:

STWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU RÓŻNYCH FORM TURYSTYKI
KIERUNKIDZIAŁANIA

Program rozwoju
agroturystyki w powiecie
Golubsko-Dobrzyńskim

Wdrożenie Strategii
Zrównoważonego Rozwoju
turystyki w powiecie GolubskoDobrzyńskim wraz z programami
i projektami

Rozbudowa infrastruktury
turystycznej (ścieżki rowerowe,
szlaki piesze, miejsca rekreacji i
wypoczynku)

Priorytet:

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI GOLUBIA-DOBRZYNIA
KIERUNKIDZIAŁANIA
Podjęcie działań na rzecz
intensyfikacji rewitalizacji
miasta Golubia-Dobrzynia na
całym obszarze
rewitalizowanym

Dalsza odbudowa Zamku
Golubskiego – tworzenie i
wdrażanie jego nowych funkcji
dla rozwoju powiatu

Poprawa komunikacji
wewnętrznej otoczenia z
Golubiem - Dobrzyniem

W zakresie ochrony i opieki dziedzictwa kulturowego w strategii nie określono żadnych celów, ani kierunków
działań. W prezentacji poszczególnych gmin przedstawiono, jedynie, wykazy zabytków prawnie chronionych,
czyli wpisanych do rejestru zabytków. Istnienie i zachowanie zabytków na terenie powiatu określono, jako
mocne strony w opracowanej analizie SWOT.
5.2 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
Plan Rozwoju Lokalnego powiatu golubsko-dobrzyńskiego opracowano w 2004 roku, a czas jego realizacji
wyznaczono na lata 2004-2006 oraz perspektywicznie na lata 2007-2013. Oprócz zwrócenia uwagi na zasób
zabytków powiatu, jako mocnych stron rozwoju regionu, dokument nie posiada żadnych określonych celów,
ani kierunków działania w zakresie ochrony i opieki oraz promocji materialnego i niematerialnego dziedzictwa
kulturowego.
5.3 STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
Strategia Rozwoju Turystyki powiatu golubsko-dobrzyńskiego przygotowana w 2003 i 2004 roku w ramach
czterech opracowań:
 Stan gospodarki turystycznej w powiecie golubsko-dobrzyńskim
 Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki w powiecie golubsko-dobrzyńskim
 Operacyjny program rozwoju turystyki w powiecie golubsko-dobrzyńskim
 Program kreowania nowych miejsc pracy w powiecie golubsko-dobrzyński przez rozwój turystyki,
ujmuje całościowo problematykę zagospodarowania i użytkowania turystycznego. Opracowana została w
dwóch ujęciach:
 dla całego powiatu traktowanego, jako ważna jednostka funkcjonalna w skali strefy pojeziernej
 dla poszczególnych gmin w obrębie, których realizowane powinny być działania zmierzające do
osiągnięcia celów strategicznych określonych dla całego powiatu.
W strategii przedstawione zostały: cele strategiczne, działania operacyjne oraz zadania wykonawcze w ramach
rozwoju turystyki i związanej z tym infrastruktury.
Jako główne cele strategiczne w dokumencie przyjęto:
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1.
2.

GŁÓWNE CELE STRATEGII ROZWOJU TURYSTYKI
Funkcjonowanie turystyki w warunkach zrównoważonego rozwoju
Ogólny wzrost gospodarczy w wyniku wzrostu ruchu turystycznego

Najszerzej dziedzictwo kulturowe regionu, omówione zostało w części pierwszej dotyczącej, stanu gospodarki
turystycznej w powiecie golubsko - dobrzyńskim. Przedstawiono najważniejsze i najbardziej wartościowe
walory krajoznawcze środowiska historyczno-kulturowego powiatu, omawiając historię miasta: GolubiaDobrzynia oraz Kowalewa Pomorskiego, jak również zabytki sakralne, zabytki architektury rezydencjonalnej,
zabytki techniki i inne. Określono również możliwości wzbogacenia i podniesienia jakości walorów
turystycznych.


1.

2.

3.

WZBOGACENIE I PODNOSZENIE JAKOŚCI WALORÓW KULTUROWYCH
W MIASTACH GOLUB-DOBRZYŃ I KOWALEWO POMORSKIE
potraktowanie substancji zabytkowej, jako wyjątkowo pozytywnego tła dla organizacji
różnorodnych imprez kulturalnych, gastronomicznych, rozrywkowych itp, z dążeniem do
kształtowania ich stylowego charakteru powiązanego zarówno z epokami reprezentowanymi przez
obiekty zabytkowe, jak też cechami lokalnymi i regionalnymi (turnieje, zjazdy miłośników historii,
przyrody, imprezy związane z pojezierzami),



ożywienie kultury współczesnej - dla kultywowania i stałego wzbogacania tradycji, bez
wykluczenia elementów nowych, lecz odpowiadających społeczności miejscowej;



kreowanie własnej „tożsamości”, która wynika z pamięci i zapisów związanych z kulturą
społeczną, zwyczajami, kuchnią regionalną, wybitnymi postaciami pochodzącymi z tej ziemi, a
ponadto z użyciem lokalnych materiałów budowlanych, dbałością o wystrój architektoniczny,
zazielenianie i ukwiecanie odwiedzanych miejsc i obiektów, stworzenie warunków do
utrzymywania czystości itp.

WZBOGACENIE I PODNOSZENIE JAKOŚCI WALORÓW KULTUROWYCH
OBIEKTÓW I ZESPOŁÓW ZABYTKOWYCH POZA MIASTAMI
 wykorzystanie wszystkie możliwości wprowadzania funkcji turystycznych do obiektów
zabytkowych tam, gdzie nie wpłynie to na degradację historycznych i artystycznych wartości tych
obiektów, ich wystroju i zachowanego układu architektonicznego, na przykład:
 wprowadzanie funkcji hotelowej, pensjonatowej do pałaców i dworów, z możliwością
organizowania konferencji, różnorodnych imprez kulturalnych itp., z wykorzystaniem
licznych dobrze zachowanych parków podworskich na cele edukacyjne i rekreacyjne,
 wprowadzanie funkcji noclegowej lub gastronomicznej, do obiektów podworskich,
folwarcznych, dbając o utrzymanie specyficznego wizerunku, indywidualnych cech,
wyeksponowanie pamiątek z przeszłości, kultywowanie dawnych zwyczajów, kuchni
regionalnej, przystosowywanie parków i ogrodów do potrzeb rekreacji turystów itd., przy
czym pożądana jest reprywatyzacja tych zespołów, gdyż przyczynić się to powinno do
przywracania ich cech tożsamości,
 wprowadzanie funkcji izb muzealnych, zajazdów, barów przydrożnych, punktów informacji
o regionie, wraz z ekspozycją i sprzedażą wydawnictw, map i folderów, lokalnych wyrobów
- pamiątek, przetworów spożywczych itp. do obiektów wolnostojących, zabytków techniki,
np. młynów wodnych, kuźni,
 przewidywanie programów zwiedzania i odpowiedniego systemu informacji zachęcającej do
zatrzymania się na trasach przejazdu, dzięki uporządkowaniu terenu, przygotowania
pojemnych i bezpiecznych parkingów, oznakowaniom i kierunkowskazom, wykorzystaniu
przekazów i legend do uatrakcyjnienia opisu miejsca, stosowaniu szyldów o tradycyjnych
formach i materiałach, oświetleniu ruin zamków, pałaców, wiatraków itp.
 dążenie do przywracania oryginalnych funkcji wszędzie tam, gdzie jest to wskazane i możliwe,
szczególnie w obiektach o oryginalnym charakterze przetwórstwa przemysłu rolnego i obsługi
rolnictwa, np. w młynach, kuźniach, zwłaszcza, że pozwala to na powrót do tak cenionych dziś
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produktów ekologicznego rolnictwa,
 dbanie o estetykę obiektów i ich otoczenia, stosując w maksymalnym stopniu tworzywa naturalne
(drewno, żelazo, kamień), materiały pochodzenia lokalnego, tym samym dając sposobność do
odrodzenia się rzemiosła lokalnego, w tym artystycznego (pamiątki, przetwórstwo domowe
produktów leśnych i rolnych), co przyczynia się do zmniejszenia bezrobocia.
 wobec położenia większości poza miejskich obiektów zabytkowych w ścisłym kontakcie z
przyrodą, zwrócenie uwagi na wystrój zieleni o cechach charakterystycznych dla polskiego
krajobrazu, stosując zestawy tradycyjnych krzewów i kwiatów, zadaszeń, mebli ogrodowych itd.,
unikając natomiast tak „modnych” dziś form zachodnich, dominacji agresywnych reklam i
szyldów, gdyż uzyskanie lokalnej specyfiki wizerunku regionu jest jednym z najważniejszych
warunków powodzenia działań w celu jego turystycznego uatrakcyjnienia
UZYSKANIE POWYŻSZYCH DZIAŁAŃ WYMAGA UDZIAŁU:
 konserwatorów zabytków, którzy określić muszą stopień możliwej ingerencji w zabytkową
substancję budowlaną i artystyczną, także w odniesieniu do zabytkowej zieleni parkowej, a ich
wytyczne i nadzór nad realizacją traktowany musi być nadrzędnie i obligatoryjnie,
 architektów i planistów przestrzennych oraz architektów zieleni, którzy każdorazowo ustalić
powinni optymalne rozwiązania funkcjonalno - przestrzenne, na podstawie ogólnej koncepcji
(studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych)
zagospodarowania turystycznego rejonu, gminy itd., a ponadto ocenić uwarunkowania zmian
struktury budowlanej i kompozycji zieleni w podworskich parkach krajobrazowych, dążąc do
uzyskiwania harmonii i respektowania form dawnych, zgodnych z odczuciem epoki,
 specjalistów z dziedziny gospodarki turystycznej, marketingu turystycznego, zagospodarowania
turystycznego, którzy ocenić powinni zarówno kompleksowo jak i w pojedynczych przypadkach,
jakie rozwiązania mają szansę powodzenia, przynoszenia dochodów, a także do kogo należy
skierować promocję turystyczną i jakimi metodami ją prowadzić, aby była ona opłacalna i trafiła do
zainteresowanych odbiorców.

Rozdział VI
UWARUNKOWANIA OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WYNIKAJĄCE
Z GMINNYCH DOKUMENTÓW
STRATEGICZNYCH, PLANISTYCZNYCH I PROGRAMOWYCH
Podstawowymi dokumentami strategicznymi, planistycznymi i programowymi na szczeblu gminnym, są:
6.1 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2007-2015
6.2 Plan Rozwoju Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2004-2013
6.3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Kowalewo
Pomorskie
6.4 Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

6.1 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KOWALEWO POMORSKIE NA LATA 2007-2015
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2007-2015 została przyjęta
uchwałą nr XII/117/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 16 kwietnia 2008 r.
Opracowanie strategii jest wynikiem potrzeby określenia dominujących kierunków rozwoju gminy w
układzie regionalnym i lokalnym. Określono siedem celów strategicznych służących rozwojowi gminy.
1) Wysoki poziom przedsiębiorczości
2) Opłacalne rolnictwo
3) Funkcjonalny układ komunikacyjny o dobrym stanie dróg
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4) Skuteczna i zintegrowana promocja gminy
5) Wysoka aktywność sportowa i kulturalna mieszkańców
6) Wyższy poziom wykształcenia społeczeństwa
7) Czyste środowisko gminne
Określone cele w strategii nie nawiązują bezpośrednio do dziedzictwa kulturowego, jego ochrony,
opieki oraz promocji, jako jednego z czynników przyczyniających się do ewentualnego rozwoju
gminy. Istnienie zasobów dziedzictwa kulturowego na terenie gminy tylko zasygnalizowano poprzez
bardzo krótki opis zabytków wpisanych do rejestru zabytków.
6.2 PLAN ROZWOJU GMINY KOWALEWO POMORSKIE
Plan Rozwoju Gminy Kowalewo Pomorskie przyjęto uchwałą nr XIV/123/04 Rady Miejskiej w
Kowalewie Pomorskim z dnia 30 czerwca 2004 roku. Założeniem planu było określenie zadań do
realizacji w celu poprawy sytuacji na obszarze gminy Kowalewo Pomorskie.
W niniejszym dokumencie omówiono nieco szerzej niż w strategii dziedzictwo kulturowe gminy.
Wśród przyjętych zadań kilka z nich ma bezpośredni wpływ na ochronę i opiekę oraz promocję
zabytków znajdujących się na terenie gminy. Do niniejszych zadań należą:
C. Rozbudowa infrastruktury turystycznej, sportowej i kulturalnej m.in. poprzez:




wytyczenie i oznakowanie nowych szlaków turystycznych, oznakowanie tras turystycznych,
czytelnych tablic informacyjnych i drogowskazów
wzmocnienie funkcji kulturalnej miasta i gminy poprzez wzmocnienie rangi i kreowanie nowych
imprez kulturalnych i sportowych
podjęcie działań w celu pozyskiwania środków finansowych na rzecz wsparcia ekonomicznego
właścicieli obiektów o wartości kulturowej.

6.3 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Kowalewo
Pomorskie przyjęte uchwałą nr XXII/215/09 przez Radę Miejską w Kowalewie Pomorskim w dniu 26 czerwca
2009 r. Opracowanie zostało sporządzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).
Studium stanowi dokument planistyczny określający politykę rozwoju przestrzennego gminy. Podstawowymi
celami studium są:
 rozpoznanie i ocena uwarunkowań rozwoju gminy w zakresie środowiska przyrodniczego, kulturowego,
stanu zagospodarowania oraz infrastruktury technicznej,
 sformułowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego, określenie potencjalnych zmian możliwości
wykorzystania przestrzeni z punktu widzenia przyjętych celów rozwoju.
W zakresie zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego gminy określono obszary i zasady jego ochrony,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568).
W zależności od stopnia zachowania i wartości zabytkowej istniejącej historycznej kompozycji
urbanistycznej, ruralistycznej i substancji zabytkowej wyznaczono w mieście i gminie Kowalewo Pomorskie
sześć stref ochrony konserwatorskiej:
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„A” - strefę pełnej ochrony konserwatorskiej, obejmującej: część zespołu urbanistycznego Kowalewa
Pomorskiego, zespoły sakralne-cmentarze przykościelne wraz z kościołami wpisanymi do rejestru:
Pluskowęsy, Srebrniki, Chełmonie, Wielka Łąka; młyn Krupka; zespoły dworsko-parkowe: Chełmonie,
Pluskowęsy, Szychowo, Piątkowo; zabytki archeologiczne w granicach wyznaczonych we wpisie do
rejestru zabytków
 „B” - strefę ochrony konserwatorskie obejmującej: część zespołu urbanistycznego Kowalewa
Pomorskiego; układy ruralistyczne wsi: Chełmonie, Chełmoniec, Wielka Łąka; część zespołów dworskoparkowych: Pruska Łąka, Szewa, Wielka Łąka, Elzanowo, Lipnica, Chełmonie, Kiełpiny, Frydrychowo,
Mlewiec; zespoły folwarczne: Gapa, Napole, Dylewo; cmentarze grzebalne czynne i nieczynne:
 „K” - strefę ochrony krajobrazu,
 „E” - strefę ochrony ekspozycji, obejmującej ochroną obszar stanowiący zabezpieczenie właściwego
eksponowania zespołu zabytkowego, głównie wyznacza tereny wyłączone spod zabudowy lub określa jej
nieprzekraczalne gabaryty.
 „W” - strefę ochrony archeologicznej, obejmuje tereny o rozpoznanej, na podstawie badań, zawartości
reliktów archeologicznych posiadających własną formę terenową.
 „OW” – strefę obserwacji archeologicznych, obejmującej wszystkie stanowiska archeologiczne
nieeksponowane w terenie.
Dla każdej z wyróżnionych stref określono podstawowe cele działalności konserwatorskiej oraz sposoby
ochrony dziedzictwa kulturowego.

6.4 MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego stanowią akty prawa miejscowego, które m.in. powinny
zawierać szczegółowe ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.
W chwili sporządzania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na terenie gminy obowiązują akty prawa
miejscowego, określające w mniejszym lub większym stopniu warunki ochrony dziedzictwa kulturowego na
wskazanym terenie, obejmującym działkę lub kilka działek w danej miejscowości:
Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr
52, poz. 1110
z dnia 16 sierpnia 2001 r.

Uchwała nr XXIX/309/01
Rady Miejskiej w Kowalewie
Pomorskim
z dnia 13 czerwca 2001 r.
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§ 2.

Przedmiotem ustaleń zmiany planu są:
1) tereny przewidziane pod rozszerzenie istniejącego cmentarza parafialnego, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem „ZC”,
2) tereny komunikacyjne, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem „K”,
3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.
§ 5.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem „ZC”, ustala się przeznaczenie podstawowe - usługi z zakresu
cmentarnictwa – cmentarz parafialny.
3) obowiązek:
a)
zachowania
istniejącego
ogrodzenia
w
formie
muru
ceglanego
od
strony
istniejącego
cmentarza
z dopuszczeniem przejść bramnych,
b) wprowadzenia ogrodzenia pełnego, z preferencją dla formy muru ceglanego, nawiązującego do istniejącego ogrodzenia – od strony
terenów rolnych, oznaczonych symbolem „RP”,
c) część grzebalną, zlokalizowaną w północnej części terenu, oznaczoną cyfrą „1”, nawiązującą układem przestrzennym do układu
istniejącego cmentarza o walorach historyczno – kulturowych,
Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr
121, poz. 1792
z dnia 30 października 2007 r.

UCHWAŁA Nr VIII/64/07
RADY MIEJSKIEJ
w KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 12 września 2007 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy
Kowalewo Pomorskie dla części jednostki
strukturalnej Zapluskowęsy i części 01 obrębu
ewidencyjnego miasta Kowalewa Pomorskiego.

§ 6.1. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) obowiązuje
zagospodarowanie
terenu
prowadzące
do
utrzymania
i
ochrony
wartości
przyrodniczych
i różnorodności form krajobrazowych, w tym:
a) zachowanie istniejących form ukształtowania terenu,
b) zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych,
2) usuwanie
drzew
wymaga
stosownego
zezwolenia,
podlega
ograniczeniu
i
może
nastąpić
jedynie
w przypadku: uzasadnionej wycinki o charakterze pielęgnacyjnym, realizacji docelowego układu drogowego i inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia.
§ 6.2 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
a) w przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na obiekt zabytkowy prace ziemne należy wstrzymać, zabezpieczyć znalezisko i
niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
b) na terenie objętym planem występuje budynek mieszkalny o wartości historycznej z przełomu XIX/XX w. wraz z zabudowaniami
gospodarczymi – podlegające ochronie konserwatorskiej, dla których obowiązują nakazy zawarte w ustaleniach szczegółowych dla
terenu 5 R/MR.
UCHWAŁA Nr XIII/136/08
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr
RADY MIEJSKIEJ
zagospodarowania przestrzennego gminy
107, poz. 1703
Kowalewo Pomorskie dla części 04 obrębu
w
KOWALEWIE
POMORSKIM
z dnia 25 czerwca 2008 r.
ewidencyjnego miasta Kowalewa Pomorskiego.
z dnia 25 czerwca 2008 r.
§ 6.1 Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) obowiązuje
zagospodarowanie
terenu
prowadzące
do
utrzymania
i
ochrony
wartości
przyrodniczych
i różnorodności form krajobrazowych;
2) usuwanie
drzew
wymaga
stosownego
zezwolenia,
podlega
ograniczeniu
i
może
nastąpić
jedynie
w przypadku: uzasadnionej wycinki o charakterze pielęgnacyjnym, realizacji docelowego układu drogowego i inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia.
§ 6.2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
a) w przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na obiekt zabytkowy prace ziemne należy wstrzymać, zabezpieczyć znalezisko i
niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
b) na terenie objętym planem znajduje się stanowisko archeologiczne nie eksponowane z nawarstwieniami kulturowymi objęte strefą
ochrony archeologicznej – w jego obszarze wszelkie prace zimne można prowadzić za zgodą i po uzgodnieniu z Kujawsko-Pomorskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
UCHWAŁA Nr XV/158/08
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr
RADY MIEJSKIEJ w
zagospodarowania przestrzennego dla części
134, poz. 2116
jednostki strukturalnej Frydrychowo gmina
KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 24 października 2008 r.
Kowalewo Pomorskie.
z dnia 26 września 2008 r.
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Ogólne zasady zagospodarowania obowiązujące na terenie objętym planem
§ 6.1.Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) obowiązuje
zagospodarowanie
terenu
prowadzące
do
utrzymania
i
ochrony
wartości
przyrodniczych
i różnorodności form krajobrazowych;
2) usuwanie
drzew
wymaga
stosownego
zezwolenia,
podlega
ograniczeniu
i
może
nastąpić
jedynie
w przypadku: uzasadnionej wycinki o charakterze pielęgnacyjnym, realizacji docelowego układu drogowego i inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia.
§ 6. 2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) w przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na obiekt zabytkowy prace ziemne należy wstrzymać, zabezpieczyć znalezisko i
niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
2) granice obszaru objętego opracowaniem zawierają teren dawnego zespołu dworsko-parkowego, składającego się z parku typu
krajobrazowego z 2 poł. XIX w. w z zadrzewioną drogą dojazdową do majątku i historycznych zabudowań gospodarczych. Park
podworski wraz z aleją dojazdową do zachowania i systematycznej pielęgnacji;
3) na terenie objętym strefą uzgodnienia z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wymagają:
a) wszelkie prace budowane,
b) wszelkie prace związane z drzewostanem i zagospodarowaniem terenu oraz ewentualne podziały geodezyjne.

Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr
134, poz. 2115
z dnia 24 października 2008 r.

UCHWAŁA Nr XV/157/08
RADY MIEJSKIEJ
w KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 26 września 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części
jednostki strukturalnej Kiełpiny, gmina
Kowalewo Pomorskie.

Ogólne zasady zagospodarowania obowiązujące na terenie objętym planem
§ 6.1 Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a.
obowiązuje zagospodarowanie terenu prowadzące do utrzymania i ochrony wartości przyrodniczych
i różnorodności form krajobrazowych;
b.
usuwanie drzew wymaga stosownego zezwolenia, podlega ograniczeniu i może nastąpić jedynie
w przypadku: uzasadnionej wycinki o charakterze pielęgnacyjnym, realizacji docelowego układu drogowego i inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia.
§6.2 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
a.
w przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na obiekt zabytkowy prace ziemne należy wstrzymać, zabezpieczyć
znalezisko i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
b.
na terenie objętym planem znajduje się teren dawnego cmentarza ewangelickiego z połowy
XIX w., porośnięty drzewostanem, podlega ochronie konserwatorskiej, jako miejsce pamięci i kultu religijnego wraz z drogą
dojazdową:
c.
na terenie cmentarza obowiązuje zakaz usuwania i przemieszczania nagrobków, wycinania drzew i krzewów bez
uzgodnienia z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
d.
konserwacja zniszczonych nagrobków, prace pielęgnacyjne drzewostanu oraz prace polegające na uczytelnieniu układu
przestrzennego cmentarza i dotyczące zagospodarowania terenu wymagają
e.
uzgodnienia z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr
134, poz. 2269
z dnia 18 listopada 2008 r.

UCHWAŁA Nr XV/159/08
RADY MIEJSKIEJ
w KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 26 września 2008 r.
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Ogólne zasady zagospodarowania obowiązujące na terenie objętym planem
§ 6.1 Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) obowiązuje
zagospodarowanie
terenu
prowadzące
do
utrzymania
i
ochrony
wartości
przyrodniczych
i różnorodności form krajobrazowych;
2) usuwanie
drzew
wymaga
stosownego
zezwolenia,
podlega
ograniczeniu
i
może
nastąpić
jedynie
w przypadku: uzasadnionej wycinki o charakterze pielęgnacyjnym, realizacji docelowego układu drogowego i inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia.
6.2 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) w przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na obiekt zabytkowy prace ziemne należy wstrzymać, zabezpieczyć znalezisko i
niezwłocznie powiadomić Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
2) na
terenie
objętym
planem
znajdują
się
obiekty
o
wartości
historyczno-kulturowej
zgodnie
z rysunkiem planu. Dla wskazanych obiektów należy:
a. zachować wygląd architektoniczny ww. budynków o wartości historyczno-kulturowej w zakresie gabarytu, kształtu dachu,
wystroju i kompozycji elewacji tzn. zachowania detalu architektonicznego, rozmieszczenia wielkości, kształtu oraz proporcji
otworów okiennych i drzwiowych - wszelkie prace budowlane mające wpływ na wygląd zewnętrzny obiektów uzgadniać z
Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
b. zachować zieleń towarzyszącą zespołowi budynków gazowni i wodociągów z początku XX w. – wszelkie prace przy drzewostanie
uzgadniać z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
c. zachować założenie zieleni towarzyszącej budynkowi o wartości historyczno-kulturowej, występującemu w jednostce oznaczonej
na rysunku symbolem 57U/MW – wszelkie prace przy drzewostanie uzgadniać z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków.
Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. poz.
1037
z dnia 7 maja 2012 r.

UCHWAŁA Nr X/98/12
RADY MIEJSKIEJ
w KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
obejmującego tereny położone w obrębie
Nowy Dwór gm. Kowalewo Pomorskie

§ 6.1. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) obowiązuje zagospodarowanie terenu prowadzące do utrzymania i ochrony wartości przyrodniczych i różnorodności form
krajobrazowych, w tym zakres prac ziemnych podczas realizacji ustaleń planu winien sankcjonować w stopniu maksymalnym
istniejące ukształtowanie terenu oraz istniejące powierzchnie leśne;
2) usuwanie drzew wymaga stosownego zezwolenia, podlega ograniczeniu i może nastąpić jedynie w przypadku uzasadnionej
wycinki o charakterze pielęgnacyjnym, realizacji docelowego układu drogowego i inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, z uwzględnieniem przepisów szczególnych z zakresu ochrony gatunków roślin,
zwierząt i grzybów;
3) na działkach sąsiadujących z terenami leśnymi ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo lasów - przy projektowaniu budynków
należy zachować wymaganą przepisami szczególnymi odległość od granicy lasu oraz ze szczególną uwagą dokonać wyboru
materiałów o wysokich atestach odporności na ogień by nie stwarzać ewentualnego zagrożenia pożarowego.
§ 6. 2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) należy stosować wymogi przepisów odrębnych tj. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
2) na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego występują poniżej wymienione obiekty o
wartościach historyczno-kulturowych figurujące w wojewódzkiej ewidencji zabytków, dla których obowiązują następujące
warunki konserwatorskie:
a) stanowiska archeologiczne nie eksponowane z nawarstwieniami kulturowymi objęte strefą ochrony konserwatorskiej OW - teren
zajmowany przez stanowiska archeologiczne jest dostępny do celów inwestycyjnych pod warunkiem przeprowadzenia
wyprzedzających inwestycję ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych, na przeprowadzenie tych badań należy
uzyskać pozwolenie od Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
b) budynek o wartości historyczno kulturowej z pocz. XX w., położony na dz. nr 143 we wsi Nowy Dwór - należy zachować wygląd
budynku, jako obiektu o wartości historyczno kulturowej – w zakresie gabarytu, kształtu i pokrycia dachu, wystroju i kompozycji
elewacji, m.in. historycznego rozmieszczenia, wielkości kształtu oraz proporcji otworów okiennych i drzwiowego; wszelkie prace
budowlane (remonty, modernizacje itp.) mające wpływ na wygląd zewnętrzny obiektu należy uzgadniać z Kujawsko-Pomorskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków; zakaz malowania i ocieplania elewacji budynku o wartości historyczno-kulturowej,
c) historyczne trakty drogowe przebiegające w granicach planu objęte są ochroną w sensie ich przebiegu, ukształtowania pasa
drogowego (np. jezdnia, rów i pas pod zadrzewienia) i towarzyszących im zadrzewień wraz z innymi elementami infrastruktury
drogowej (jak np. przepusty itd.); drzewostan pasów drogowych powinien podlegać systematycznej pielęgnacji i uzupełnianiu
ubytków,
d) planowana eksploatacja kruszywa naturalnego w granicach planu, jak i technologia prowadzenia prac, związanych z jego
wydobyciem nie mogą spowodować zniszczenia czy uszkodzenia elementów krajobrazu kulturowego.

Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. poz.
1036
z dnia 7 maja 2012 r.

UCHWAŁA Nr X/97/12 RADY
MIEJSKIEJ
w KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 30 marca 2012 r.
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§ 5, poz. 3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) ustala się ograniczenie uciążliwości w zakresie emisji hałasu i wibracji projektowanej elektrowni wiatrowej do granic stref
oddziaływania wyznaczonych na rysunku planu,
b) w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowej nie należy:

tworzyć nowych terenów zielonych, zwłaszcza obsadzonych zielenią wysoką,

obsadzać zielenią wysoką dróg wewnętrznych,

tworzyć nowych oczek wodnych i stawów,
c) dopuszcza się w granicach pasów drogowych wycinkę drzew uniemożliwiających realizację i użytkowanie dojazdów
technicznych,
d) należy chronić zbiorniki, oczka wodne i cieki wodne, a także istniejące zadrzewienia śródpolne,
e) dopuszcza się przebudowę i odbudowę cieków wodnych pod warunkiem uzyskania stosownych pozwoleń przewidzianych
przepisami odrębnymi oraz pod warunkiem, że przebudowa nie zmieni przepływów wód w ciekach i zbiornikach wodnych,
f)
ze względu na konieczność maksymalnej ochrony dobrej jakości gleb, w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji należy
zapewnić oszczędne korzystanie z terenu,
g) ustala się bezwzględny zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, podziemnych oraz gruntów,
h) obowiązuje wyznaczenie miejsc na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych oraz prawidłowe
zagospodarowanie tych odpadów;
§ 5, poz. 5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
a) stanowiska archeologiczne nieeksponowane są dostępne do celów inwestycyjnych pod warunkiem przeprowadzenia ratowniczych
archeologicznych badań wykopaliskowych za pozwoleniem Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora,
b) w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego
osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne są zobowiązane zabezpieczyć znaleziska, wstrzymać wszelkie roboty mogące je
uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić Wojewódzką Służbę Ochrony Zabytków;
w sprawie miejscowego planu
UCHWAŁA Nr X/89/12 RADY
Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. poz.
zagospodarowania przestrzennego dla terenów
MIEJSKIEJ
1035
położonych w rejonie wsi Nowy Dwór w gminie
w KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 7 maja 2012 r.
Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod
z dnia 30 marca 2012 r.
eksploatację kruszywa naturalnego.
§ 4, poz. 4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego
osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne są zobowiązane zabezpieczyć znaleziska, wstrzymać wszelkie roboty mogące je
uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, Burmistrza
Miasta Kowalewo Pomorskie

Powyżej przedstawiono tylko akty prawa miejscowego określające, zakres ochrony dziedzictwa kulturowego
znajdującego się na przedmiotowym terenie.

Rozdział VII
CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
GMINY KOWALEWO POMORSKIE
7.1 CHARAKTERYSTYKA GMINY
Gmina Kowalewo Pomorskie jest gminą miejsko-wiejską, położoną w środkowo-wschodniej części
województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Składająca się z miasta Kowalewa
Pomorskiego, pełniącego funkcję ośrodka administracyjnego oraz 31 wsi lub osad, w tym 21 sołeckich.
Sąsiaduje z siedmioma gminami wiejskimi: Chełmża, Wąbrzeźno, Dębowa Łąka, Golub-Dobrzyń, Ciechocin,
Lubicz, Łysomice. Przez gminę przebiegają krajowe szlaki: kolejowy i drogowy wschód – zachód, łączące miasta
m.in. Poznań – Toruń – Olsztyn. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 14 139 ha. W strukturze użytkowania
gruntów gminy zdecydowanie przeważają użytki rolne – 84,5%. Lasy i grunty leśne zajmują powierzchnię 5,4%.
Teren gminy charakteryzuje słabo wykształcona sieć wód płynących oraz niewielka ilość jezior. Najwięcej
akwenów znajduje się wzdłuż zachodniej granicy gminy, wśród nich do największych należą Jezioro
Mlewieckie oraz Kazaniec. Gminę zamieszkuje około 11,5 tys. mieszkańców, w tym 7,3 tys. zamieszkałych na
terenach wiejskich. Gospodarka gminy opiera się przede wszystkim na lokalnych zakładach pracy oraz
aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej, prowadzącej przede wszystkim gospodarkę rolną, ukierunkowana
na hodowlę zwierząt i produkcję roślin.
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7.2 HISTORIA REGIONU:
Gmina Kowalewo Pomorskie znajduje się na terenie Ziemi Chełmińskiej, będącej etnograficznym, jak również
historycznym regionem, bezpośrednio związanym z dziejami państwa polskiego. Historia terenów
znajdujących się w granicach gminy, jest bezpośrednio związana z dziejami całego regionu i pobliskich gmin.
Ziemia Chełmińska jest prastarą kolebką kultury i tradycji na Pomorzu Nadwiślańskim. Sakralna, jak również
obronna architektura z najstarszych dziejów Ziemi Chełmińskiej odznacza się bardzo wysokim poziomem
artystycznym i stanowi świadectwo oraz skarbnicę wielowiekowego dziedzictwa kulturowego tego regionu.
Ilość średniowiecznych zabytków, wzniesionych tu w krótkim czasie, a także ich poziom artystyczny
przewyższa niejeden ze sławnych regionów artystycznych.
Ziemia Chełmińska zajmowała pierwotnie, obszar pomiędzy rzekami: Wisłą, Drwęcą oraz Osą, a jej północnowschodnie krańce stanowiły granicę, pomiędzy Królestwem Polskim a terenami zamieszkałymi przez
pogańskie plemiona Prusów. W X-XII wieku należała ona do państwa Piastów. Od 1138 roku (rozbicie
dzielnicowe) była pod panowaniem książąt mazowieckich. Stąd w latach dwudziestych XIII wieku wyruszały
wyprawy krzyżowe z biskupem misyjnym Chrystianem. W związku z wielkim zaangażowaniem książąt polskich
w chrystianizację kolejnych terenów, w tym Prus, w roku 1226 r. został sprowadzony na Ziemię Chełmińską
Zakon Krzyżacki, który otrzymał od księcia Konrada Mazowieckiego niniejsze ziemie w dzierżawę.
Sprowadzenie Krzyżaków było związane z dążeniem do wsparcia chrystianizacji Prusów oraz zabezpieczenia
granic Polski przed najazdami plemion pogańskich Prusów, Jaćwingów, Litwinów, Pomezan. Wyprawiając się
z Ziemi Chełmińskiej Zakon szybko uzyskał samodzielność na podbitych terenach i stworzył swoje potężne
państwo z nowymi strukturami administracyjnymi, ludnościowo-etnicznymi (niemieccy osadnicy) oraz
gospodarczymi i kulturalnymi (prawo chełmińskie). W czasach krzyżackich Ziemia Chełmińska była podzielona
na kilka komturii. W 1243 r., kiedy na synodzie w Toruniu ogłoszono papieską bullę o podziale ziem
krzyżackich na diecezje, Ziemia Chełmińska została objęta nową diecezją chełmińską z katedrą w Chełmży.
Wkrótce, na przełomie XIII i XIV w. na tym obszarze powstała gęsta sieć gotyckich kościołów, które dziś
stanowią doskonałe świadectwo rozwoju cywilizacji i wysokiej klasy architektury tego regionu. Po wojnie 13letniej (1454-1466), Ziemia Chełmińska weszła w skład polskich Prus Królewskich, utworzono tu województwo
chełmińskie, pokrywające się generalnie z obszarem diecezji chełmińskiej. W wyniku I rozbioru Polski Ziemia
Chełmińska bez Torunia została włączona w granice państwa pruskiego. Natomiast po odzyskaniu
niepodległości, region wrócił do Polski. Podczas okupacji (1939-45) niemieckiej teren ten został włączony do III
Rzeszy, jako Województwo Zachodnie.
Ziemię Chełmińską zamieszkuje etniczna ludność Chełminiaków, którzy jeszcze w XII wieku tworzyli wspólnotę
etniczną z Kujawianami. Mimo napłynięcia w późniejszych stuleciach innej kultury, gwara chełmińska nie
zanikła. Na powstanie chełmińskiej kultury ludowej oddziaływało, zwłaszcza w drugiej połowie XIX wieku,
środowisko szlacheckie i mieszczańskie; jednak naśladowanie wzorów miejskich przyspieszyło m.in. zanik
stroju ludowego, obrzędów itp. Dzisiaj kulturę i sztukę ludową m.in. Ziemi Chełmińskiej prezentuje Muzeum
Etnograficzne w Toruniu wraz z Parkiem Etnograficznym.
Zachowane dziedzictwo kulturowe na terenie gminy stanowi odzwierciedlenie dziejów regionu, jego
przekształceń od czasów prehistorycznych, poprzez wczesnośredniowieczne, średniowieczne, nowożytne aż
po XIX w. i pocz. XX w.
7.3 KRAJOBRAZ KULTUROWY
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Według art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami krajobraz
kulturowy to przestrzeń, historycznie ukształtowana w wyniku działalności człowieka, zawierająca wytwory
cywilizacji oraz elementy przyrodnicze.
Na obecny obraz gminy oraz zachowane na jej terenie dziedzictwa kulturowego w dużej mierze miało wpływ
środowisko geograficzne, kształtujące się przez wiele tysięcy lat oraz wielowiekowa historia regionu, związana
z dziejami prehistorycznymi oraz najstarszymi dziejami państwa polskiego.
Teren gminy Kowalewo Pomorskie geograficznie należy do środkowo-południowej części Pojezierza
Chełmińskiego, należącego do makroregionu Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego i południowo-wschodniej
części podprowincji Pojezierzy Południowobałtyckich. Pojezierze znajdujące się na północ od doliny rzeki
Drwęcy, stanowiącej jego południową granicę, charakteryzuje się rzeźbą terenu, ukształtowaną podczas
najmłodszego zlodowacenia bałtyckiego, tworzącego na tym terenie przede wszystkim wysoczyznę morenową
płaską i falistą, urozmaiconą, rynnami glacjalnymi i dolinami wód roztopowych. Do największych należą rynna
mlewska i mlewiecka połączone Jeziorem Mlewieckim oraz rynna kowalewska uchodząca do pradoliny
Drwęcy, ze Strugą Młyńską (Kowalewską) przepływającą przez Kowalewo i odbierającą wody z osuszonego w
średniowieczu jeziora kowalewskiego (Schoensee), występującego obecnie w formie torfowisk. Dobra jakość
gleb znajdujących się na terenie dzisiejszej gminy, umożliwiały od najdawniejszych czasów rozwój rolnictwa,
które stanowiło o powstaniu np. miasta Kowalewa, tworząc dla niego zaplecze rolnicze, jako strefa żywicielska
oraz mikroregion działalności gospodarczo-handlowej. Wysoka jakość rolnictwa stanowiła również o rozwoju
demograficznym, gospodarczym, jak i ruralistyczny wsi, nadając im charakter, w dużej mierze, zachowany do
dnia dzisiejszego.
Teren gminy Kowalewo Pomorskie charakteryzuje się wysokimi walorami krajobrazowymi, poprzez
zachowanie średniowiecznego i XIX- wiecznego układu przestrzennego miasta Kowalewo Pomorskie, jak
również przez zachowanie w przeważającej części historycznych założeń dworsko-parkowych oraz
występujących dominant krajobrazu w formie średniowiecznych kościołów.
Charakterystyczne cechy krajobrazu gminy to:
 średniowieczny i XIX-wieczny układ przestrzenny miasta Kowalewo Pomorskie
 na obszarze wiejskim zespoły dworsko-parkowe z dominantą w postaci zieleni z przylegającymi do niej
zabudowaniami, otoczone otwartymi przestrzeniami upraw rolnych: Chełmonie, Chełmoniec,
Frydrychowo, Lipienica, Mlewiec, Piątkowo, Pruska Łąka, Szewa, Wielka Łąka
 dominanty krajobrazu w postaci kościołów: Chełmonie, Pluskowęsy, Srebrniki, Wielka Łąka
 nieliczne wsie zlokalizowane w otwartym krajobrazie: Bielsk, Sierakowo, Napole, Zapluskowęsy, Otoruda
 historyczna sieć dróg, z brukiem z kamieni polnych, alejami i zadrzewieniami prowadząca do dawnych
założeń dworsko-parkowych lub powstałej po 1870 roku linii kolejowej Toruń – Olsztyn oraz sieci
kolejowej Kowalewo Pomorskie – Brodnica, pochodzącej z przełomu XIX i XX w.
 historyczne linie kolejowe wraz z infrastrukturą
 grodziska wczesnośredniowieczne i średniowieczne
 budownictwo ludowe z przełomu XIX/XX w.
 mała architektura w formie przydrożnych kapliczek lub drewnianych krzyży.
Pomimo zachowanych do dnia dzisiejszego wielu form historycznego krajobrazu kulturowego gminy, należy
zwrócić szczególną uwagę na jego stopniowe zanikanie poprzez prowadzoną nieprawidłowo politykę
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przestrzenną. Historyczne formy małogabarytowego budownictwa drewnianego oraz murowanego z
czerwonej cegły wypierane są przez dużo większe zabudowania współczesne, wykorzystujące nowe
technologie, bez poszanowania wartości kulturowych krajobrazu, jak również układu ruralistycznego. Zanikają
charakterystyczne dla dawnych dróg i granic zadrzewienia np. drzewa owocowa, takie jak grusze, niegdyś
sadzone na granicach pól.

7.4 UKŁADY RURALISTYCZNE I URBANISTYCZNE
Większość miejscowości na terenie gminy Kowalewo Pomorskie posiada metrykę średniowieczną.
Charakterystyczną cechą osadnictwa na tym terenie jest przewaga dawnych majątków ziemskich nad wsiami.
Struktura dawnej sieci osadniczej powoli zanika w terenie. Przyczyniły się do tego reformy agrarne z 2 połowy
XIX w., parcelacje z okresu działania Pruskiej Komisji Kolonizacyjnej, a także powojenna reforma rolna.
Ponadto silne przeobrażenia przestrzenne wsi, głównie przejawiające się poprzez rozproszenie zabudowy i
rozdrobnienie areału, następujące od początku la 90-tych XX w. Wiele osad folwarcznych o średniowiecznej
proweniencji straciło historyczne walory przestrzenne oraz część lub większość zasobów kulturowych.

Miejscowość:

KOWALEWO POMORSKIE
Dawne nazwy:

Schonense, Schoneze, Schonensee, Schonsehe,
Zchonynze, Schonse, Schonenze, Schönese,
Schönse, Schonsze, Schonesehe
Położenie:

Miasto położone w powiecie golubsko-dobrzyńskim
w województwie kujawsko-pomorskim. Przy trasie
krajowej nr 15 prowadzącej z Torunia do Olsztyna.
Fragment mapy z 1911 r.
Historia:
Kowalewo, jako gród wzmiankowany był już w 1222 r., pośród innych na obszarze ziemi chełmińskiej, darowanych przez księcia Konrada I
Mazowieckiego misyjnemu biskupowi pruskiemu Chrystianowi. Od 1231 roku osada stanowiła własność zakonu krzyżackiego, który wzniósł tutaj
zamek i założył komturstwo. W 1275 roku na terenie osady założono miasto, które w 1286 r. otrzymało przywilej lokacyjny na prawie chełmińskim.
Wówczas pierwotna osada położona na wzniesieniu nad jeziorem i terenami podmokłymi stanowiącymi naturalną ochronę, otrzymała, jako centrum
czworoboczny rynek wydłużony na osi północno-zachodniej i południowo-wschodniej, z ulicami wybiegającymi z naroży i kościołem parafialnym
zajmującym północno-zachodnią pierzeję rynku. Miasto pierwotnie wytyczono na rzucie zbliżonym do czworoboku, łączącego się od strony północnozachodniej z zamkiem i jego przedzamczami, tworząc wspólny z murami ciąg fortyfikacji. Na pocz. XIV w. zakon krzyżacki rozbudował zamek,
wzniesiono kościół parafialny i otoczono miasto murami obronnymi. W 1305 roku na terenie miasto założono szpital Św. Ducha. W 1330 roku miasto
zostało oblężone przez wojska polskie. Po budowie pod Grunwaldem w 1410 roku, Kowalewo przeszło, na krótko, we władanie polskie. Następnie w
1422 roku ponownie miasto oblegane było przez rycerstwo Władysława Jagiełłę. Wówczas spalono załogę krzyżackiego zamku. Kowalewo
ostatecznie przyłączono do polski po zawarciu pokoju toruńskiego w 1466 roku. W tym czasie miasto opisano, jako spalone, zamek natomiast, jako
znajdujący się w stanie dobrym. Miasto do czasów rozbiorów stanowiło siedzibę starostów królewskich, którymi od 1626 roku byli każdorazowo
wojewodowie chełmińscy. Na zamku w Kowalewie odbywano sądy grodzkie dla całego województwa. Znaczne spustoszenie w okresie wojen
szwedzkich przyczyniło się do popadnięcia w ruinę zamku i kościoła szpitalnego Św. Ducha, jak również do zniszczenia miasta. Obce wojska
przechodziły w jedną i drugą stronę, paląc, grabiąc i żądając kontrybucji. Wojska rosyjskie urządziły sobie w Kowalewie bazę zaopatrzeniową. Reszty
dokonywała kolejna zaraza. Kowalewo, które w XV wieku liczyło przeszło 1000 mieszkańców i 120 domostw, w roku 1772 miało 300 mieszkańców i
34 ocalałe domostwa. W 1772 roku na mocy traktatu o I rozbiorze Polski Kowalewo zostało włączone do Prus. Ostatni urzędujący starosta
Kowalewski i wojewoda chełmiński Franciszek Stanisław Czapski przekazał 16 września 1772 roku agendy starostwa i złożył przysięgę lojalności
Królowi Prus Fryderykowi II. Po dokonaniu I-go rozbioru Polski i zajęciu przez Prusy, miasto Kowalewo było wyludnione i zniszczone, za to
posiadało dużo wolnej przestrzeni. Sprzyjało to kolonizacji i planowej germanizacji. Sprowadzono do Kowalewa kolonistów, którzy zajmowali
opuszczone ziemie i działki, budowali domostwa, otrzymując na ten cel pomoc państwa pruskiego. Prusy wówczas zlikwidowały polską strukturę
organizacyjną i administracyjną. Kowalewo należało do Rejencji Kwidzyńskiej i prowincji Prusy Zachodnie. Od tego czasu rozpoczął się okres
odbudowy miasta. Miało ono charakter osady rzemieślniczej. Najwięcej w Kowalewie było wtedy szewców, kowali, murarzy i cieśli. Największe
dochody miastu dawał browar miejski, prowadzony systemem spółdzielczym przez 12 rodzin. Po wojnie prusko-rosyjsko-francuskiej na mocy traktatu
pokojowego w Tylży utworzone zostało Księstwo Warszawskie, do którego włączone zostało Kowalewo w podprefekturze toruńskiej. W ten sposób
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przez krótki 6-letni okres nastąpił swobodny rozwój polskości. Wówczas w Kowalewie utworzono Ludową Szkołę Katolicką. W 1813 roku do
Kowalewa wkroczyły wojska rosyjskie generała Woroncowa i stacjonowały tu do klęski Napoleona w 1815 roku. Kongres Wiedeński utworzył
wówczas tzw. Królestwo Polskie - Kongresowe, a zachodnie prefektury Księstwa - bydgoska i poznańska znowu przypadły Prusom.15 maja 1815 roku
wojska pruskie znowu wkroczyły do miasta. Do Kowalewa napływali kolejni koloniści, utworzono szkołę ewangelicką na rynku. W 1824 roku do tego
samego budynku przeniesiono także szkołę katolicką.W 1833 roku Kowalewo straciło prawa miejskie, bo nie mając środków na opłacanie wysokich
składek, wystąpiło ze Związku Miast Pruskich. W 2 połowie XIX w. w związku z budową linii kolejowej Toruń – Iława nastąpiło w miejscowości
ożywienie gospodarcze. Pod koniec XIX wieku w Kowalewie wybudowano: w 1882r. cukrownię i dokonano jej rozruchu, w 1894 r. Rzeźnię Miejską,
w 1896 r. mleczarnię w oparciu o wcześniej zawiązaną przez rolników Spółdzielnię Mleczarską, w 1898r. gazownię i przystąpiono do gazyfikacji
miasta, w 1899r. założono pierwsze telefony w związku z budową linii kolejowej Bydgoszcz-Brodnica - otwarcie tej linii nastąpiło 1 listopada 1900r.,
w 1911r. zbudowano wodociągi z wieżą ciśnień na górze zamkowej, rozpoczęto wodociągowanie miasta i częściowego skanalizowania. Ważnym
elementem w tym czasie było dobre gospodarowanie i nie ustępowanie Niemcom w postępie technicznym. Wymagało to pieniędzy. W celu ułatwienia
ich pozyskania 21 lipca 1873r. powołano Kowalewski Bank Ludowy. W 1883r. utworzono polską Ochotniczą Straż Pożarną. Kowalewo po I wojnie
światowej odzyskało pełna niepodległość dopiero 19 stycznia 1920r., kiedy to do Kowalewa wkroczyły wojska polskie. Pierwszym powojennym
burmistrzem został aptekarz Tadeusz Moll. W 1920 roku miasto liczyło około 3.400 mieszkańców, a przez następne 10 lat przybyło jeszcze 400.
Zatrudnienie dawały: cukrownia, fabryka nici i przędzalnia wełny, cegielnia, młyn parowy (spalił się w 1931r.), 3 tartaki, mleczarnia, gazownia,
wodociągi i rzeźnia. W 1925r. zamknięto i rozebrano cukrownię i tartaki. Dwa z nich ponownie uruchomiono w 1935r. Obok zakładów w mieście
działało rzemiosło. W 1929 r. Kowalewo odzyskało prawa miejskie. W 1935r. w Kowalewie działały: 3 restauracje, 3 hotele, 15 oberż i zajazdów, 14
sklepów kolonialnych, 6 rzeźnickich, 5 piekarniczych, 5 obuwniczych, 4 konfekcyjne, 4 gospodarstwa domowego, 1 papierniczy, 1 tytoniowy, 2
zegarmistrzowskie. W 1937r. - licząc łącznie z rodzinami było: 1435 robotników, 934 rzemieślników, 651 pracowników umysłowych, 542 rolników i
148 kupców. Oprócz pracy w zakładach i rzemiośle i handlu, ok. 30 % ludności miasta znajdowała pracę w rolnictwie. W Kowalewie działały też 2
dość zasobne banki - Bank Ludowy i Komunalna Kasa Oszczędności, którą jednak w 1938r. zlikwidowano.
Z wolnych zawodów w 1938r. w Kowalewie przyjmowało: 2 lekarzy, 2 weterynarzy, 3 położne, 2 adwokatów, 1 sędzia, 1 komornik, 1 notariusz i 1
aptekarz. Działał Ośrodek Zdrowia. Bardzo operatywnie działał sąd Grodzki - sędzią był Antoni Guzowski. Działające w Kowalewie szkoły:
wydziałowa, powszechna katolicka i podstawowa ewangelicka zostały w latach trzydziestych połączone w jednolitą szkołę powszechną, która w roku
szkolnym 1934/35 miała 660 uczniów w 14 oddziałach klas od 1 do 7. Dzieci w wieku przedszkolnym chodziły do ochronki prowadzonej przez siostry
Elżbietanki. Rozwinięte też było szkolnictwo zawodowe. Działała szkoła Przysposobienia Gospodyń Wiejskich, szkoła rolnicza i szkoła dokształcająca
zawodowa. 1 września 1939r. wybuchła II wojna światowa, a 7 września wojska hitlerowskie wkroczyły do miasta. Miasto znowu weszło do Rejencji
Kwidzyńskiej w okręgu Rzeszy - Gdańsk. Kowalewo liczyło ok. 4.000 mieszkańców. Rozpoczęła się akcja zaprowadzenia porządków narodowo socjalistycznych w Kowalewie. Zakończenie II wojny światowej w Kowalewie odbyło się przez wkroczenie, 23 stycznia 1945r. do Kowalewa wojska
radzieckich II Frontu Białoruskiego. W okresie powojennym miasto ponownie się rozwinęło, zmienił się jego wygląd. Powstały nowe ulice, osiedla
domków jednorodzinnych, wybudowano bloki mieszkalne. Kowalewo jednak nigdy już nie osiągnęło tak dużego rozwoju gospodarczego, jak w końcu
XIX w.

Zabytki nieruchome i nieruchome archeologiczne: patrz załącznik 1, 2, 3, 6
Miejscowość:

BIELSK
Dawne nazwy:

Belitz (1222), Beliza (1293),
Belizig, Belyczg (1415),
Bielsk, Bülz (od 25.06.1942 )
Położenie:

Wieś położona 2,5 km na południe od Kowalewa
Pomorskiego, przy drodze prowadzącej z
Kowalewa Pomorskiego do Chełmonia
Fragment mapy z 1911 r.
Historia:
Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1222 r., wtedy to, aktem z dnia 5 sierpnia, została darowana przez Księcia Konrada
Mazowieckiego biskupowi misyjnemu Prus, Christianowi. Krzyżacy skolonizowali miejscowość i zamienili w wieś
czynszową na prawie chełmińskim. W 1333 r. nad Strugą Bielską pracowało 7 młynów. Od XIII w. wieś należała do Zakonu
Krzyżackiego, komturstwa kowalewskiego. W 1438 r. posiadała 42 łany czynszowe, chłopi płacili ½ grzywien z łana,
natomiast karczmiarz 3 wiardunki. Od 1570 r. stanowiła własność króla, przynależną do starostwa kowalewskiego, parafii
Kowalewo, a posiadała 48 łanów z 48 zagrodami. W 1628 roku wieś zajmowała 54 włóki powierzchni, w tym 18 włók
czynszowych, 4 plebańskie a kolejne 22 włóki leżały odłogiem. Na włókach czynszowych około 1626 r. mieszkało dwunastu
chłopów, natomiast około 1629 roku już tylko sześciu. W 1670 r. na terenie wsi mieszkało tylko dwóch włościan. Od 1746 r.
dzierżawcą wsi został Mikołaj Szotowicz, tenutariusz-dzierżawca zamku kowalewskiego. W 1773 roku we wsi Bielsk
znajdowały się trzy działy własnościowe: folwark królewski o nazwie „Byesk” (Vorwerk Bielsk) przynależący do urzędu w
Kowalewie, królewska wieś Bielsk oraz dział własnościowy – kościelny należący do parafii w Kowalewie. Na folwarku
mieszkał jeden owczarz oraz jeden komornik. Królewską wieś zamieszkiwało ośmiu chłopów. W 1787 r. do wsi przybyło 13
rodzin kolonistów z Palatynatu Reńskiego, krainy w zachodnich Niemczech na zachód od Renu. W XIX w. nad strugą
Bielską znajdowały się trzy młyny. W 1789 r. we wsi było 25 domów, natomiast w 1864 roku było już 35 posiadłości
chłopskich. W 1864 roku wieś Bielsk przypisano katolickiej lub ewangelickiej parafii w Kowalewie. Dzieci chodziły do
szkoły w Bielsku, a z poczty korzystano w Kowalewie.
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Od 1 maja 1888 r. wieś przyłączono do powiatu wąbrzeskiego. W 1868 r. była to wieś włościańska, należąca do powiatu
toruńskiego, parafii Kowalewo, posiadająca 2608 mórg, 54 gospodarstwa z 421 mieszkańcami, w tym 176 katolikami i 245
ewangelikami. W 1885 r., jako gminny obszar wiejski, wieś posiadała 666 hektarów, zamieszkiwało ją 512 osób w tym 249
katolików i 263 ewangelików. W 1910 r. wieś zamieszkiwało 300 Polaków i 194 Niemców. W 1921 r. we wsi znajdowały się
63 budynki mieszkalne i 96 gospodarczych, z 467 osobami: 239 mężczyznami i 228 kobietami, z tym 185 osób to
ewangelicy, dwie osoby to Żydzi i dwie należące do innych wyznań. Na początku XX w. we wsi znajdowało się kilka
większych gospodarstw, jak również kuźnia zburzona w 1925 r. Wzmianka o istniejącym do dnia dzisiejszego budynku
szkolnym pochodzi z 1910 r.
Do Bielska należały kolonie Bielskie Budy i Bielskie Krodunki, zamieszkiwane od 1798 r., a należące do parafii Wielka
Łąka. Posiadającymi w 1880 r. 457 morgów, 10 zagród, z 75 mieszkańcami w tym 55 katolikami. Obydwie kolonie od 1867
r. należały do folwarku Szychowo (Heinrichsberg). W 1910 r.
Budy i Kordunki posiadały 16 gospodarstw z 11 budynkami i 83 mieszkańcami, w tym 62 Polaków i 21 Niemców.
Zabytki nieruchome:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.

Bielsk
Bielsk
Bielsk
Bielsk
Bielsk
Bielsk
Bielsk
Bielsk
Bielsk
Bielsk
Bielsk
Bielsk

22
24A
40/41
41
42
43/44
44
45
46
47

Dom + budynek inwentarski w zagrodzie
Dom robotników folwarcznych
Dom w zagrodzie
Budynek inwentarski w zagrodzie
Dom + budynek inwentarski w zagrodzie
Dom w zagrodzie
Budynek inwentarski w zagrodzie
Dom w zagrodzie
Szkoła
Dom w zagrodzie
Cmentarz ewangelicki
Kapliczka przydrożna

Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
1911 r.
1905 r.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
K. XIX w.
20 lata XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.

Zabytki nieruchome archeologiczne: patrz załącznik nr 6 str. 1 i 2
Miejscowość:

BORÓWNO
Dawne nazwy:

Borowe (1285),
Boraw i Grose Borw (1414),
Boruwno (1425),
Borow, Magna Borow (1437)
Borowno (1550), Borowno (1879),
Borau (1903)
Położenie:

Wieś położona 6,5 km na południowyzachód od Kowalewa Pomorskiego,
przy drodze prowadzącej z Wielkiej
Łąki do Wielkiego Rychnowa.
Fragment mapy z 1911 r.
Historia:
Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1285 r. i dotyczą Henryku z Borówna powołanego przez pruskiego mistrza krajowego
Conrada von Therberga,w dniu 5 marca 1285 r., na świadka wykonania pomiarów wsi Morczyny. Z 1341 roku pochodzą
informacje dotyczące dzierżawy pomiędzy wielkim mistrzem Dietrichem von Altenburg a Heinrichem i Ottonem z Borówna.
Wieś w czasach zakonu krzyżackiego była majątkiem chełmińskim w komturstwie kowalewskim o powierzchni 27 łanów
chełmińskich. W 1285 roku administrowana była, jako majątek rycerski, przez niejakiego Henryka de Browe. W latach 1423
– 1424 r. wzmiankowana, jako rycerskie Wielkie Borówno o obszarze wynoszącym 27 łanów chełmińskich. W 1579 r.
odnotowano wieś, jako własność szlachecką z 6 włościanami. W 1616 r. wieś przeszła na własność miasta Torunia, które pod
nadzorem kamlarii miejskiej, dawało ją w dzierżawę. Toruń zakupił wówczas Borówno z Orzechowem i Rychnowem od
Waleriana Bystrama. Parafianie Borówna płacili żytem podatek do kościoła w Wielkiej Łące. Przed potopem szwedzkim
wieś zamieszkiwało 6 chłopów z sołtysem na czele, a po potopie tylko dwóch. W 1718 r. wieś Borówno, jako wieś
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czynszowa i pańszczyźniana obejmowała cztery chałupy. Trzej chłopi płacili po 30 florenów czynszu, natomiast czwarty
płacił 60 florenów.
W 1773 roku Borówno posiadała 2 łany i 22,5 morgi ziemi czynszowej oraz 40 mieszkańców. Cztery łany we wsi leżały
odłogiem. W 1868 r. wieś przypisano parafii ewangelickiej w Grębocinie a katolickiej w Wielkiej Łące, gdzie mieściła się
także szkoła. Obszar wsi oszacowano na 1123,60 morgów magdeburskich, na których znajdowały się 23 budynki, w tym 8
mieszkalnych. Mieszkało w nich 92 mieszkańców, wyłącznie katolików. Płacili oni podatek gruntowy jak również
budynkowy. W 1880 roku obszar wsi wynosił 1124 morgi, 8 gospodarstw, zamieszkiwanych przez 92 mieszkańców,
katolików. W 1885 roku wieś posiadała 287 ha. Mieszkało w tym czasie w niej 198 osób, w tym 187 katolików i 11
ewangelików. W 1888 roku Borówno włączono do powiatu wąbrzeskiego. Od 193 roku miejscowość stanowiła gminę
wiejską. W 1910 roku we wsi znajdowały się 22 budynki mieszkalne, z 196 mieszkańcami, w tym: 192 Polaków i 4
Niemców.
W okresie międzywojennym Borówno dołączono do gminy Wielkie Rychnowo i gromady Rychnowo z przynależnością do
parafii Wielka Łąka. Mieszkańcy korzystali z poczty w Wielkim Rychnowie i stacji w Rychnowie. W 1921 roku 165 osób
mieszkało w 23 budynkach. W 30 latach XX wieku w Borównie mieszkało 188 mieszkańców.
Młyn Olesiek – był częścią wsi Borówno, wzmiankowany pierwszy raz w 1719 r. pod nazwa Olleszek, a w 1728 r., jako
Olecker Mühle. Nad strugą przepływającą przez Borówno wzniósł go dzierżawca dóbr rychnowskich, Jan Salomon
Rosstauscher. Młyn wyposażony był w dwa kamienie młyńskie i śluzę. Do młyna przypisanych było 150,06 morgów
magdeburskich, z 5 budynkami w tym 1 mieszkalnym dla 6 osób wyznania ewangelickiego.
Zabytki nieruchome:

13.

Borówno

30

Dom w zagrodzie

Pocz. XX w.

Zabytki nieruchome archeologiczne: patrz załącznik nr 6 str. 2 i 3
Miejscowość:

CHEŁMONIE
Dawne nazwy:

Colman, Chelmane, Grunenberg,
Chelmanye, Chelmen, Colmansfeld
Położenie:

Wieś położona 5,5 km na południe od miasta
Kowalewa Pomorskiego.
Fragment mapy z 1911 r.
Historia:

Najstarsze Ÿród³a dotycz¹ce Che³monia pochodz¹ z 1222 roku. Che³monie nale¿a³o do komturii kowalewskiej a
potem do powiatu che³miñskiego. Pierwotnie centrum Che³monia by³ gród piastowski, który najpierw
przekazano Chrystianowi, a nastêpnie pod koniec XIII wieku trafi³ w rêce zakonu krzy¿ackiego. W 1258 roku
mistrz Gerard von Hirschberg potwierdzi³ Che³monie biskupowi Wolimirowi. Che³monie by³o wsi¹ graniczn¹
komturii kowalewskiej, która przez Che³monie i Bielsk s¹siadowa³a na rzeczce Bielicy z dobrami biskupimi i
szpitalnymi szpitala œw. Ducha w Toruniu. Najprawdopodobniej z Che³monia wydzielono Che³moniec lub
odwrotnie. W 1278 roku dwa Che³monia biskup Albierz nada³ lennikom Szymonowi Gallikowi i Wojciechowi ze
Stwolna. W 1293 roku wieœ przekazana zosta³a Zakonowi w zamian za wieœ w Grzywnie i nadano jej prawo
niemieckie.
W czasach nowo¿ytnych, w 1526 roku uprzywilejowanymi w³aœcicielami czêœci wsi byli Marcin, Miko³aj i
Achacy. W 1527 roku wieœ stanowi³a w³asnoœæ szlacheck¹: El¿anowski mia³ w niej 2 ³any ch³opskie, Kacper
Gajewski 2 ³any ch³opskie z dwoma zagrodnikami, a Jan Konarski dysponowa³ 8 ³anami ch³opskimi i 4
zagrodnikami. We wsi pracowa³ krawiec i bednarz, zyski przynosi³ wyszynk gorza³ki, pracowa³a kuŸnia i m³yn
z zagrod¹. 18 czerwca 1561 roku czêœæ ziemi trafi³a z r¹k Anny Elzanowskiej w rêce córki Doroty i
szlachetnego G³uchowskiego. W 1570 roku Che³monie by³o podzielone na dwie czêœci. Pierwsza to maj¹tek
szlachecki z 12 w³oœcianami, 6 zagrodnikami, bednarzem i krawcem. W tej czêœci sta³ m³yn i karczma gdzie
szynkowano piwo. Druga czêœæ to wieœ szlachecka z 1 w³oœcianinem, 9 zagrodnikami, 2 kopaczami stawów,
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dwoma czeladnikami i m³ynem. W 1572 roku Jan Elzanowski syn Mateusza Elzanowskiego sprzeda³ Che³monie
i Che³moniec za bratu ojca Tomaszowi Elzanowskiemu wraz z m³ynem Marchewka. Nastêpnie w 1622 r.
Walerianem Bystramem zastawi³ czêœæ Che³monia miastu Toruñ.
W 1682 roku Che³monie podzielono na trzy czêœci, które nale¿a³y do rodziny Elzanowskich, Kacpra
Gajewskiego i Jana Konarskiego. Nazywa³y siê one: Chrz¹stowszczyzna, Elzanowszczyzna z m³ynem
Marchewka i Paprocczyznê. W 1648 m³yn nale¿a³ do Waleriana Bystrama, w latach 1667 – 1687 odnotowano go
jako pozostaj¹cy w ruinie. W 1773 roku zapisano go w czêœci Che³monia zwanej Paprowszczyzn¹, jako
urz¹dzenie z jednym kamieniem m³yñskim. Ostatnie informacje o Marchewce pochodz¹ z 1855 roku.
Oko³o 1765 roku dobra che³moñskie ponowie scali³ Jan Bia³ob³ocki. Kolejnymi w³aœcicielami dóbr byli: syn
Bia³oblockiego, nastêpnie Bart³omiej Lipiñski, Franciszkowi Paliszewski, w 1839 roku w³aœcicielem
Che³monia, jako dóbr rycerskich sta³ siê Theodor Rümker i Heinrich Gering. W 1844 roku jedynym
w³aœcicielem ziemi sta³ siê Rümker a po nim Ida Hempel z domu Rümker. Tutejsza parafia katolicka, stanowi³a
dobra koœcielne, a obszar ziemi uprawnej do niej nale¿¹cej wynosi³ oko³o 4 ³anów ziemi.
W 1789 roku Che³monie obejmowa³o swym zasiêgiem wieœ szlacheck¹, folwark i m³yn. Doliczono siê 24
dymów. W 1880 roku obszar ca³oœci wynosi³ 3978 mórg ziemi, zamieszkiwa³o go 159 osób, w 10 domach
zamieszka³ych, w tym 113 katolików i 46 ewangelików. Na folwarku proboszczowskim mieszka³o 47 osób w 3
domach. W 1885 roku obszar ca³oœci zwanej dworsk¹ wynosi³ 1016 ha ziemi, zamieszkiwany by³ przez 268
osób, w tym 222 katolików i 46 ewangelików. Trzy lata póŸnej Che³monie w³¹czono do powiatu w¹brzeskiego.
Wed³ug danych szacunkowych z 1868 Che³monie, jako dobra rycerskie przypisano parafii ewangelickiej w
Kowalewie, a katolickiej w Che³moniu. Tutejsze dzieci uczêszcza³y do szko³y w Bielsku. Area³ upraw wynosi³
3978, 24 morgów magdeburskich, na których sta³o 19 budynków, w tym 10 mieszkalnych dla 159 mieszkañców.
Wed³ug wyznania by³o to 46 ewangelików i 113 katolików. Folwark proboszczowski liczy³ wtedy 8 budynków,
w tym 3 mieszkalne dla 47 mieszkañców. W 1898 roku Che³monie kupi³ berliñski Bank Ziemski i podzieli³ na
23 parcele przeznaczone do zagospodarowania. Rok póŸnej powo³ano do ¿ycia gminê Che³monie. W 1910 roku
zanotowano ju¿ 27 budynków mieszkalnych, 57 gospodarstw rolnych i 291 mieszkañców. Dobra rycerskie z
dworem na pocz¹tku XX wieku nale¿a³y do Paula Troitsch, który w 1913 roku przepisa³ je córkom Idzie i
Jadwidze. W 1936 Jadwiga, która rozbudowywa³a gospodarstwo sta³a siê jedyn¹, oficjaln¹ w³aœcicielk¹ dóbr
che³moñskich, a w 1941 w posiadanie ich wszed³ Guido von Kries. W 1945 roku stanowi³ on maj¹tek Urzêdu
Ziemskiego Pomorskiego, który reprezentowa³ skarb pañstwa. Zespó³ budynków w Che³moniu sk³ada³ siê z:
okaza³ego pa³acu z dziedziñcem i ogrodem, mieszkania dla zarz¹dcy i ogrodnika, kuchni, powozowni, piwnic na
ziemniaki oraz stajnie, chlewnie i stodo³y. Robotników ulokowano w jednym domu przeznaczonym dla
dziesiêciu rodzin oraz w dwóch przeznaczonych do czterech rodzin. Wiêkszoœæ budynków zbudowana zosta³a z
czerwonej, wypalanej ceg³y. Drugim okazalszym maj¹tkiem w Che³moniu by³a parafia rzymskokatolicka, do
której prócz koœcio³a nale¿a³ budynek plebanii z niewielkim dziedziñcem i ogrodem, stajnia, spichrz, stodo³a,
dom dla dzier¿awcy i dla czterech rodzin pracowników plebanii, oraz organistówka ze stajni¹ i stodo³¹. Prócz
szko³y z mieszkaniem dla nauczyciela we wsi znajdowa³a sie gospoda Maxa i Emmy Darszewskich. W 1912
roku przesz³a ona w rêce Emila Landwirta i jego ¿ony Salmy a po wojnie jej w³aœcicielem sta³ siê Wincenty
Boniecki. Prócz tego w Che³moniu znajdowa³o siê kilka niewielkich gospodarstw, sk³adaj¹cych siê z domu
mieszkalnego, stajni, stodo³y i œwiniarni. Che³monie utrzymywa³o te¿ znajduj¹cy siê we wsi przytu³ek dla
bezdomnych i biednych. Katolicy przynale¿eli do parafii w Che³moniu a ewangelicy jeŸdzili do Kowalewa,
gdzie wszyscy korzystali z poczty i urzêdu gminy. Przed II wojn¹ œwiatow¹ odnotowano tu 376 mieszkañców,
zasiedlaj¹cych 28 budynków i pracuj¹cych w 52 budynkach gospodarczych. Domy wznoszono z palonej ceg³y
bia³ej i czerwonej, wykorzystuj¹c konstrukcjê z tzw. pruskiego muru i drewna. Obszar upraw wynosi³ 800 ha, z
czego 645 to grunty orne, 42 ha to ³¹ki, 9 ha to sady i ogrody. 19 ha to pastwiska a 43 ha to lasy. Ziemiê
uprawiano w 18 gospodarstwach, z czego najwiêksze nale¿a³o do Guido von Kriesa.
W okresie miêdzywojennym tutejszym so³tysem by³ m.in. Bernard Trowski, ³awnikiem Bronis³aw Puk,
Franciszek Beyger oraz Józef Witkowski. Jako radni pracowali W³adys³aw Jasieñski, Józef Kowalkowski i
Bronis³aw Elzanowski68. Cenne informacje na temat Che³monia przynosz¹ nam ksiêgi katastrów, w których
zapisane s¹ zmiany w strukturze w³asnoœciowej wsi w I po³owie XX wieku.
Zabytki nieruchome:

14.
15.
16.
17.

Chełmonie
Chełmonie
Chełmonie
Chełmonie

2
6
6

Szkoła
Dwór z oficyną w zespole podworskim
Relikty bramy wjazdowej w zespole podworskim
Spichlerz w zespole podworskim
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18.
19.

Chełmonie
Chełmonie

20.

Chełmonie

21.
22.
23.
24.
25.

Chełmonie
Chełmonie
Chełmonie
Chełmonie
Chełmonie

26.
27.
28.
29.
31.
32.
33.

6

Park w zespole podworskim
Teren założenia dworsko-parkowego

Poł. XIX w.
Poł. XIX w.

Obora przy plebanii

4 ćw, XIX w.
3 ćw. XIX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.

Chełmonie

Plebania
Czworak w zespole podworskim
Dom + budynek gospodarczy
Dom w zagrodzie
Dom + budynek gospodarczy w zagrodzie
Kościół parafialny p.w. Św. Bartłomieja

Chełmonie
Chełmonie
Chełmonie
Chełmonie
Chełmonie
Chełmonie

Ogrodzenie kościoła p.w. Św. Bartłomieja
Cmentarz przykościelny
Dzwonnica przy kościele p.w. Św. Bartłomieja
Cmentarz ewangelicki
Cmentarz parafialny rzym. – kat.
Kapliczka przydrożna

25/2
6
26
29
30
34
35

REJESTR ZABYTKÓW NR A/363

Pocz. XIV w.
1870 r.
XIV w.
4 ćw. XIX w.
II poł. XIX w.
II poł. XIX w.
1946 r.

Zabytki nieruchome archeologiczne: patrz załącznik nr 6 str. 3 i 4

30.

Chełmonie

Grodzisko
REJESTR ZABYTKÓW NR C/62

XIV-XV w.

Miejscowość:

CHEŁMONIEC
Dawne nazwy:

Grunenberg, Gronenberg (1405),
Chelmanyta (1561), Chelmanicz (1570),
Chelmonietz (1789), Gruneberg (1891)
Położenie:

Wieś położona 5,5 km na południowywschód od Kowalewa Pomorskiego.
Przy drodze prowadzącej z Ostrowitego
Golubskiego do Chełmonia.
Fragment mapy z 1911 r.
Historia:

Pierwsze wzmianki o Chełmońcu pochodzą z 1405 roku i dotyczą Sandera z Chełmońca, który otrzymał od
Zakonu 11 grzywien za utratę konia w wyprawie krzyżackiej na Gotlandię oraz 1414 r. kiedy to, Hansowi z
Chełmońca przyznano 830 grzywien odszkodowania za szkody wojenne, natomiast straty wsi oszacowano na
775 grzywien. W 1414 r. wzmiankowano dwa dwory, pierwszy w Chełmoniu a drugi w Chełmońcu. Od około
1423 r. wieś należała do komturstwa kowalewskiego i stanowiła własność rycerską. W czasach nowożytnych
wieś należała do rodziny Elzanowskich. Po potopie szwedzkim wieś została wyludniona chorobami i wojną, a
właściciela obciążono kontrybucją wojenną. W 1678 r. Anna Dekowska zapisała majątek w Chełmońcu
toruńskim dominikanom. Po 1772 r. dobra Chełmoniec dzierżawili Białobłoccy. W 1789 r wieś liczyła 14
gospodarstw. Natomiast majątek w wyniku zadłużenia został wystawiony na licytacje i sprzedany, Karolowi
Kalmbachowi z Piastów, który objął 1650 mórg i 67 prętów kwadratowych ziemi oraz inwentarz za 887 talarów.
W 1821 r. właścicielką dóbr stała się Elżbieta Wierzbicka, a następnie Karol Hundt. W 1870 r. majątek został
skonfiskowany i nowym właścicielem został Tiedemann, który zmienił nazwę wsi, na Grüneberg. Tiedemann
został pochowany na cmentarzu ewangelickim znajdującym się na terenie parku. W 1906 r. majątek
rozparcelowano na 25 działek i resztówkę: z dworem i 32 ha gruntu. Na powstałe wówczas działki sprowadzono
osadników z Saksonii, którzy stanowili liczącą sobie 30 rodzin społeczność. Na pocz. XX w. większość zagród we
wsi należało do skarbu państwa lub Niemców. W 1910 r. w Chełmoniu utworzono obwód urzędowy. W 1911 r.
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państwo pruskie poprzez Komisję Osiedleńczą zaczęło sprzedawać ziemię. Wówczas odnotowano we wsi szkołę
ewangelicką, remizę, budynki stacyjne i domy dla robotników kolejowych oraz kuźnię Juliusa Dietricha.
Mieszkający we wsi katolicy należeli do parafii w Chełmoniu, natomiast ewangelicy do Ostrowitego. Urząd
gminy i poczta, ulokowane zostały w Kowalewie. W okresie międzywojennym w Chełmońcu istniały 33 różne
formy własności od gospodarstw rolnych po własność gmin lub państwa. Przed II wojną światowa wieś liczyła
253 osoby, zamieszkujące 32 budynki mieszkalne, głównie z cegły kryte dachówką. Gospodarowano tu na 430
ha. ziemi, w tym na 369 ha gruntach ornych, 21 ha sadów i ogrodów, 25 ha łąk oraz 15 ha gruntach pozostałych.
Całość skupiona była w 24 samodzielnych gospodarstwach. Po wojnie Chełmoniec zamieszkiwali tylko Polacy.
We wsi wznowiono edukacje dzieci w dawnym budynku szkoły ewangelickiej. W 1947 r. wszystkie gospodarstwa
niemieckie przejął Skarb Państwa Polskiego.
Zabytki nieruchome:

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec

3
5
7
9

12
26
27
30
31
32
33
33
34
35

Dom + budynek gospodarczy
Szkoła + budynek gospodarczy
Dwojak + budynek gospodarczy
Dwór w zespole podworskim
Park w zespole podworskim
Teren założenia dworsko-parkowego
Dom + budynek gospodarczy w zagrodzie
Dom w zagrodzie
Dom + budynek gospodarczy w zagrodzie
Dom + budynek gospodarczy w zagrodzie
Karczma
Dom w zagrodzie
Budynek dworca kolejowego
Szalety przy dworcu kolejowym
Kolejowy budynek mieszkalny + szalety i magazyn opału
Dom w zagrodzie
Remiza strażacka
Cmentarz ewangelicki
Kapliczka przydrożna
Kapliczka przydrożna

Pocz. XX w.
Koniec XIX w.
Pocz. XX w.
4 ćw. XIX w.
II poł. XIX w.
II poł. XIX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
1901 r.
1901 r.
1901 r.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
II poł. XIX w.
1926 r.
Po 1920 r.

Zabytki nieruchome archeologiczne: patrz załącznik nr 6 str. 4-6
Miejscowość:

ELZANOWO
Dawne nazwy:

Elżanowo, Elsenau, Elzenaw,
Elsenaw (1363, 1414), Elznaw (1414),
Elzanowo (1570), Elsanowo
Położenie:

Wieś położona 4 km na południowy- zachód od
Kowalewa Pomorskiego. Przy drodze krajowej nr
15.
Fragment mapy z 1911 r.
Historia:
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Wieś rycerska, której właścicielem w 1363 roku był Heuke z Elzanowa. W 1405 r. właściciel wsi otrzymał od
mistrza Konrada von Jungingena 10 grzywien, jako odszkodowanie za straty podczas wyprawy na Gotlandię z
1398 r. Z 1409 r. pochodzą wzmianki o Ticzim i Hannosie z Elzanowa, najprawdopodobniej kolejnych
właścicieli wsi i rycerzy na usługach zakonu. Od 1423 r. wieś należała do komturstwa kowalewskiego. W I poł.
XV w. dobra w Elzanowie, w części, należały do Kristina, posiadającego 4 łany lasu i Poleszko, posiadającego 1
łan lasu. W 1448 r. Elzanowo należało do Jana Peckau, który sprzedał dobra Mikołajowi Seelandowi. W czasach
nowożytnych Elzanowo należało do szlachty nazywającej się Elzanowskimi lub Elżanowskimi. W 1519 r.
Michał Olkau sprzedał 16 łanów ziemi z 5 zagrodnikami, kowalem, kuśnierzem, krawcem i karczmarzem w
Elzanowie szlachcicowi Maciejowi Elżanowskiemu. Również jemu w 1535 r. 6 łanów sprzedał Krzysztof
Gliński. W 1570 r. Elzanowo odnotowano, jako własność szlachecką, wynoszącą 16 łanów, zamieszkałą przez 8
włościan, 5 zagrodników, kowala, kuśnierza, krawca i karczmarza, a należącą do powiatu chełmińskiego i parafii
w Wielkiej Łące. W 1682 r. we wsi odnotowano 6 zagrodników i karczmarza. W XVII w. wieś nadal należała do
rodziny Elzanowskich. W 1727 r. Albert Elzanowski sprzedał część dóbr Jakubowi Ossówce Zboińskiemu, a
resztę jemu podarował. Źródła wzmiankują, że jeszcze w 1750 r. część Elzanowa należało do Rafała
Elzanowskiego. W 1756 r. Jakub Zboiński podarował majątek Janowi Nepomukowi Zboińskiemu. W 1773 r.
wieś posiadała, podobnie jak w średniowieczu, 32 łany ziemi, łąki podzielone były na trzy areały, a teren leśny
zajmował 7 włók. Wówczas na terenie wsi znajdowały się dwie karczmy, jedna w centrum wsi, a druga poza
wsią, nazywana Gajem. Majątek zamieszkiwało wówczas kilka osób. W 1789 r. całość dóbr dzieliła się na
majątek szlachecki, folwark oraz wieś z karczmą i 15 zagrodami. Pod koniec XVIII w. właścicielką Elzanowa
stała się generałowa Józefa Jeżewska, a od 1801 r. Bartłomiej Działowski. Po śmierci Barłomieja w 1826 r. wieś
objął jego syn Franciszek Ksawery. W II połowie XIX w. wieś notowano, jako samodzielny majątek ziemski,
należący do Józefa Gajewskiego, w którego imieniu dobrami dysponował zarządca. W 1861 r. obszar majątku
wynosił 2221, 87 mórg, z 20 budynkami mieszkalnymi i 183 mieszkańcami, w tym dwoma ewangelikami i 181
katolikami. W 1881 r. Elzanowo obejmowało 2221 morgów, z 14 budynkami mieszkalnymi, z 183
mieszkańcami. W 1885 r. majątek wynosił 567 ha, z 211 mieszkańcami, w tym 205 katolikami. Od 1893 r.
Elzanowo należało do Luizy Gajewskiej z Działowskich, a następnie, Marty Gajewskiej. W 1910 r. na terenie
wsi znajdowało się 31 gospodarstw, 10 budynków mieszkalnych i 201 mieszkańców. W 1921 r. we wsi
znajdowało się 11 budynków mieszkalnych z 187 mieszkańcami narodowości polskiej i wyznania katolickiego.
Przed 1939 r. Elzanowo zamieszkiwały 184 osoby, w większości robotnicy rolni. Zamieszkujący w 11
murowanych domach i uprawiający 567 ha, w tym gruntów ornych 501, sadów i ogrodów 8 ha, łąk 30 ha,
pastwisk 18 ha, innych 10 ha.
OTORUDA: folwark utworzony w II połowie XIX w. częściowo z obszaru Zapluskowęs oraz Frydrychowa
liczył 1100 mórg ziemi. W 1896 r. został on rozparcelowany i przekazany 18 dzierżawcom rentowym. Powstała
w ten sposób kolonia, która administracyjnie należała do Frydrychowa.
Zabytki nieruchome:

54.
55.
56.

Elzanowo
Elzanowo
Elzanowo

28

Karczma
Spichlerz z zespołu podworskiego
Cmentarz ewangelicki

Pocz. XX w.
XIX/XX w.
Poł. XIX w.

Zabytki nieruchome archeologiczne: patrz załącznik nr 6 str. 6

Miejscowość:
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FRYDRYCHOWO
Dawne nazwy:

Friederikenhof
Położenie:

Wieś położona ok. 2 km na wschód od Kowalewa
Pomorskiego. Przy drodze krajowej nr 15.
Fragment mapy z 1911 r.
Historia:

Pierwsze wzmianki o Frydrychowie pochodzą z początku XIX w. W 1820 r. Frydrychowo notowano, jako
folwark należący do dóbr Pluskowęsy. W połowie XIX w. wieś stanowiła wolną gminę wiejską oraz majątek
ziemski. Od 1866 r. Frydrychowo stało się odrębnymi dobrami dworskimi, którego właścicielem stał się Gustaw
Adolf Moeller, natomiast od 1892 r. Mar Sverling. Mieszkańcy wsi wyznania ewangelickiego należeli do
kościoła w Kowalewie, katolicy do 1888 r. do parafii w Pluskowęsach, a od 1905 r. do parafii w Kowalewie,
wszyscy natomiast podlegali sądowi w Golubiu. Dzieci chodziły do szkoły w Kowalewie. Obszar Frydrychowa
wynosił w II poł. XIX w. 678,07 morgów magdeburskich, na których wzniesiono na początku 9 budynków, w
tym 4 mieszkalne dla 86 mieszkańców, 22 ewangelików i 64 katolików. Dobra we Frydrychowie należały na
początku XX w. do Pruskiej Komisji Osiedleńczej. Dopiero w 1922 r. stały się własnością Skarbu Państwa
Polskiego. Frydrychowo stanowiło odrębną gminę i posiadało sołtysa, którym w 1926 r. był Jan Cisło. W 1942 r.
majątek został zarekwirowany przez II Rzeszę. Wówczas w skład dóbr wchodził dwór z oficyną, dziedziniec i
założenie parkowe, rządcówka, stodoły, stajnie i chlewnia, jak również remiza strażacka, budynek przeznaczony
dla maszyn i kotłów parowych oraz kuźnia i warsztaty naprawcze. Pracownicy majątku mieszkali w sześcioraku i
dwóch ośmiorakach. Robotnicy sezonowi mieszkali w oddzielnym budynku, który został zburzony podczas
okupacji. W tym czasie wzniesiono na terenie dóbr spichlerz. Poza majątkiem we Frydrychowie, w części zwanej
Zapluskowęsami, znajdowały się wolne gospodarstwa, z których część stanowiło znaczne majątki np.
gospodarstwo Kazimierza Cichockiego.
Zabytki nieruchome:

57.

Frydrychowo

Park z zespołu podworskiego

II poł. XIX w.

Zabytki nieruchome archeologiczne: patrz załącznik nr 6 str. 6 i 7

Id: 0F785DAC-17CA-41BF-B98C-04175DAD702B. Podpisany

Strona 47

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY KOWALEWO POMORSKIE
NA LATA 2013-2017

Miejscowość:

GAPA
Dawne nazwy:

Königlich Gappa, Gappa
Położenie:

Wieś leżąca ok. 4 km na południowy-wschód od
Kowalewa Pomorskiego
Fragment mapy z 1911 r.
Historia:

Pierwotnie wieś stanowił folwark i młyn leżący nad strugą przy ujściu jeziora bielskiego. Pierwsze wzmianki o
osadzie pochodzą z inwentarza starostwa kowalewskiego z 1628 roku. Młyn oprócz przypisanej mu podstawowej
funkcji, również odwadniał poprzez Strugę torfowiska znajdujące się na północny – zachód od folwarku. Według
akt lustracyjnych, młyn działał na potrzeby dworu przez cały XVII w. W 1747 r. młyn wydzierżawiono na 40 lat,
za pozwoleniem starosty kowalewskiego, młynarzowi Tomaszowi Szuwalskiemu, a następnie przekazano mu go,
jako emfiteuzę wraz z włóką roli. W 1764 r. młyn dzierżawili Józef i Elżbieta Małkiewiczowie. Wówczas dobra
młyńskie składały się z młyna wzniesionego w konstrukcji szachulcowej, przekrytego najprawdopodobniej
dranicami, z jednym gankiem i kamieniami młyńskimi w dobrym stanie oraz dwiema śluzami, jedną przy
jeziorze a drugą przy młynie. Domu młynarza również wzniesionego w konstrukcji szachulcowej, szopy i stodoły
o dwóch sąsiekach, w konstrukcji sumikowo-łątkowej oraz budynku mieszkalnego dla robotnika młyńskiego
również wzniesionego w konstrukcji sumikowo-łątkowej. Z lat 1772-1773 pochodzą informacje o osadzie
młyńskiej Gappa liczącej 5 łanów ziemi, a składającej się z dwóch działów własnościowych: 1 włóka należącego
do młynarza Mateusza Schirakowskiego, a 4 włóki do parafii Kowalewo, którymi zarządzał arendator parafialny
Piotr Lazarski. Gappę zamieszkiwała wówczas rodzina młynarza licząca 7 osób oraz chałupnik Paweł z
trójosobową rodziną. Na plebance kowalewskiej w Gapie mieszkał arendator z 7-osobową rodziną oraz trzy
rodziny chałupnicze. Razem w osadzie mieszkało 26 osób, w tym 14 mężczyzn i 12 kobiet. Po 1772 r. młyn
Gapa, po pruskiej melioracji Jezior Kowalewskiego i Bielskiego, został zburzony, a osadę włączono do
królewskiej domeny. W 1828 r. w wyniku regulacji do Gapy przenieśli się koloniści z Młynek. W 1868 r. Gapę
zapisano, jako folwark proboszczowski, zaliczony do parafii ewangelickiej i katolickiej w Kowalewie. Wówczas
obszar Gapy wynosił 631,89 morgów magdeburskich, na których znajdowały się dwa budynki mieszkalne dla 25
mieszkańców, w tym 3 ewangelików. W 1881 r. Gappa posiadała 631 mórg ziemi. W 1885 r. Gapę określono
jako, obwód dworski, o 160 ha ziemi, zamieszkiwany przez 40 osób, w tym 29 katolików. Na początku XX w.
Gapa stanowiła niewielki majątek, składający się z dworu, założenia parkowego, obory, chlewni, stodoły, stajni i
dwóch czworaków. W 1910 r. w osadzie Gapa znajdowały się 3 budynki mieszkalne i 8 gospodarstw rolnych.
Pracowało i mieszkało tu 50 Polaków. W okresie międzywojennym majątkiem parafii w Gapie zarządzali
dzierżawcy Jan Jordan, a później Antoni Główczewski. W 1921 r. w osadzie mieszkało 51 osób. Budynki
gospodarcze posiadał także dzierżawca dóbr Gapa – Roman Kentzer oraz Stanisław Baran, który osiedlił się tu w
1941 r.
Zabytki nieruchome:

58.
59.
60.
61.
62.
63.

Gapa
Gapa
Gapa
Gapa
Gapa
Gapa

1
1
1
1
1
3

Budynek mieszkalny w zespole podworskim
Obora w zespole podworskim
Obora w zespole podworskim
Budynek gospodarczy w zespole podworskim
Teren założenie dworsko-parkowego
Czworak w zespole podworskim

II poł. XIX w.
Po 1914 r.
Koniec XIX w.
Koniec XIX w.
Koniec XIX w.
Koniec XIX w.

Zabytki nieruchome archeologiczne: brak
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Miejscowość:

JÓZEFAT
Dawne nazwy:

Jozafat, Josefowo (1801), Josefat,
Josephat (1868-1879), Josten (1944)
Położenie:

Wieś leżąca ok. 9 km na południe od Kowalewa
Pomorskiego
Fragment mapy z 1911 r.
Historia:
Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1801 r. i określają go, jako folwark dóbr w Wielkiej Łące, założony w 1795 r. pod
nazwą Józefowo, pochodzącą od imienia właścicielki dóbr Józefy Zboińksiej z domu Jeżewskiej. W 1868 r. wzmiankowano
wieś, jako folwark domeny Turzno, przypisany, parafii ewangelickiej w Kowalewie, a katolickiej w Wielkiej Łące. Wieś
znajdowała się na obszarze 1225,61 mórg magdeburskich, z 4 domami i 2 budynkami gospodarczymi i zamieszkiwana była
przez 69 osób. Z 1900 r. pochodzi kolejna wzmianka o Józefacie, jako folwarku Wielkiej Łąki.
Liczba mieszkańców: 1861: 69, 1905: 27
Zabytki nieruchome:

JÓZEFAT

64.

2

Dom + budynek inwentarski w zagrodzie

Pocz. XX w.

Zabytki nieruchome archeologiczne: brak
Miejscowość:

KIEŁPINY
Dawne nazwy:

Kulpinge (1402), Kolpyn, Kiełpin, Kelpien,
Kelpin, Kelp (ab 25.06.1942)
Położenie:

Wieś leżąca ok. 6 km na północny-wschód od
Kowalewa Pomorskiego. W pobliżu drogi
krajowej nr 15.

Fragment mapy z 1911 r.

Historia:

Pierwsze wzmianki o Kiełpinach pochodzą z 1402 r. i opisuj wieś, jako majątek komturstwa golubskiego. W
czasach polskich Kiełpiny należała do starostwa golubskiego. W 1787 r. Kiełpiny wzmiankowano jako folwark o
powierzchni 7 łanów i 20 morgów 28 prętów chełmińskich. Folwark w tym roku został wydzierżawiony na
prawach emfiteuzy. Majątek w 1817 r. został zakupiony przez Johana SchuhmacherKiełpiny dnia 15 listopada
1884 roku został uznany jako odrębny obszar dworski. Ówczesny właściciel Rapman wniósł protest na tę decyzję
w 1888 r. Jeszcze 1868 r. dobra zapisano jako majątek parafii ewangelickiej w Golubiu i parafii katolickiej w
Pluskowęsach. Wówczas obszar wsi wynosił na 1214,34 morgi magdeburskie, z 12 budynkami, w tym 6
mieszkalnymi, z 73 osobami, wśród nich 2 ewangelikami. 1 maja 1910 r. Kiełpiny przekształcono w wiejską
gminę, na czele której staną ł sołtys i rada gminy.
Zabytki nieruchome:

65.
66.
67.

Kiełpiny
Kiełpiny
Kiełpiny

14

Szkoła
Teren parku podworskiego
Cmentarz ewangelicki

Zabytki nieruchome archeologiczne: patrz załącznik nr 6 str. 8

Id: 0F785DAC-17CA-41BF-B98C-04175DAD702B. Podpisany

Strona 49

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY KOWALEWO POMORSKIE
NA LATA 2013-2017

Miejscowość:

LĄDY
Dawne nazwy:

Abbau Mlewiec, Abbau Mlewietz,
Lebendorf (ab 01.05.1901)
Położenie:

Wieś leżąca ok. 9,5 km na północny-zachód od
Kowalewa Pomorskiego
Fragment mapy z 1911 r.
Historia:
Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z 1297 r. i dotyczy sołtysa sprawującego w niej obowiązki. Wieś od końca XIII w.
należała do komturii kowalewskiej. W 1415 r. Lądy określano, jako wieś chłopską. W czasach królewskich stanowiła ona
majątek królewski, który oddawano w dzierżawę. Na początku XVIII Lądy stały się własnością komorzego von CandenTrzcińskiego, później Michała von Canden – Trzcińskiego. Po Michale majątek odziedziczyła jego córka Izydora. KolejnyM
właścicielem wsi stał się Franciszek von Canden-Trzciński. Po 1825 r. Lądy stanowiły zaplecze mieszkalne dla majątku
dworskiego w Mlewcu. W 1847 r. Lądy zakupił landrat Brauns. W 1859 r. kolejnym właścicielem stał się H. Sommer, a w 1863
r. Leopold Feldt, natomiast w 1870 r. Chrzanowski, w 1873 r. Echterling, w 1879 r. Rittergut Niemener. W 1887 r. Lądy o
powierzchni ok. 478 ha stały się własnością córki Niemenera, a następnie Adolfa Riebold. Mieszkańcy wsi wyznania
katolickiego należeli do parafii w Srebrnikach, a następnie w Kiełbasinie.
Zabytki nieruchome:, nieruchome archeologiczne: brak
Miejscowość:

LIPIENICA
Dawne nazwy:

Lipienica, Lipnica, Lipienitza,
Heinrichsberg (ab 29.11.1897)
Położenie:

Wieś leżąca ok. 7 km na południe od Kowalewa
Pomorskiego
Fragment mapy z 1911 r.
Historia:
Lipienica stanowi najmłodszy majątek dworski na terenie gminy Kowalewo. Założył ją w 1777 r. Bartłomiej Pażątka Lipiński.
Dobra w Lipienicy miały kilku właścicieli. Lipienica pierwotnie stanowiąca odrębny majątek, następnie stanowiła folwark w
majątku Chełmonie. W 1868 r. obszar wsi wynosił 1052,65 mórg ziemi, na której znajdowało się 13 budynków, w tym 7
mieszkalnych. Mieszkańcy Lipienicy należeli do parafii ewangelickiej w Kowalewie, a katolickiej w Chełmoniu. We wsi
mieszkało 81 katolików i 14 ewangelików. Dzieci wówczas uczęszczały do szkoły w Bielsku. W 1904 r. majątek posiadał
Shutte, ale w obliczu zadłużenia sprzedał je Pruskiej Komisji Kolonizacyjnej, która w 1907 r. podzieliła majątek na 28 parcel i
sprzedała osadnikom z okolic Warszawy, Płocka i Prus. Nowi mieszkańcy wznieśli małe gospodarstwa. W 1905 r. we wsi
wybudowano szkołę, do której pierwotnie uczęszczało 45 dzieci. Jednym z pierwszych nauczycieli był Niemiec Fritz, który w
1920 r. zastąpił Paweł Kozłowski. Od 1908 r. wieś stanowiła odrębną gminę wiejską. W okresie międzywojennym XX w.
Lipienica była siedzibą gminy i dysponowała własnym budżetem. Po 1945 r. wszystkie gospodarstwa utworzone po parcelacji
przejęli polscy osadnicy pochodzący z ziem kieleckich.
Zabytki nieruchome::

68.

Lipienica

15

Szkoła
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69.
70.
71.

Lipienica
Lipienica
Lipienica

Park w zespole podworskim
Cmentarz ewangelicki
Kapliczka przydrożna

II poł. XIX w.
II poł. XIX w.
1946 r.

Zabytki nieruchome archeologiczne: patrz załącznik nr 6 str. 9
Miejscowość:

MARIANY
Dawne nazwy:

Marienhof
Położenie:

Wieś leżąca ok. 5 km na zachód od Kowalewa
Pomorskiego. Przy drodze prowadzącej z
Kowalewa
pomorskiego
do
Wielkiego
Rychnowa.

Fragment mapy z 1911 r.
Historia:
Pierwsze wzmianki o Marianach pochodzą z początku XIX w. W latach 1822-1828 zostały wydzielone, jako majątek z
rycerskich włości rychnowskich. Obszar, na którym zostały zlokalizowane stanowił po wojnie napoleońskiej rychnowski rewir
leśny, który spustoszony, magistrat miasta Toruń, oddał w dzierżawę piernikarzowi Andrzejowi Weese. Mariany zajmowały
19 łanów, 25 mórg i 23 pręty kwadratowe ziemi. Od 12 czerwca 1830 r. dobra należały do wdowy po Weese i jego dzieci, a
od 1847 r. do jednej z jego córek, będącej żoną Alberta Lentza, a później Georga Wilhelma Börnera. W 1856 r. wies przeszła
na własność Gustawa Jägera, a w 1865 r. Johanna Kuhlman. W 1868 r. Mariany przynależały do parafii ewangelickiej w
Kowalewie a katolickiej w Wielkiej Łące. Dzieci wówczas chodziły do szkoły w Wielkiej Łące. Obszar wsi wynosił 993,47 mórg
magdeburskich, na których znajdowało się 11 budynków, w tym 4 mieszkalne, zamieszkiwane przez 89 osób, w tym 23
ewangelików. Pod koniec XIX w. obszar Marian wynosił 253 ha. Szkołę w wsi wzniesiono na początku XX w., przed jej
parcelacją.
Zabytki nieruchome::

72.
73.
74.
75.

Mariany
Mariany
Mariany
Mariany

1
2
14
15

Dróżnicówka + budynek gospodarczy
Dróżnicówka + budynek gospodarczy
Dróżnicówka + budynek gospodarczy
Szkoła

Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.

Zabytki nieruchome archeologiczne: patrz załącznik nr 6 str. 9

Miejscowość:

MARTYNIEC
Dawne nazwy:

Martyniec
Położenie:
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Osada leżąca ok. 1 km na północ od Kowalewa
Pomorskiego.
Historia:

Obecny Martyniec stanowił w I poł. XIX w. część własności folwarku Kowalewo, z której został wydzielony.
Pierwszym właścicielem osady został Herman Olszewski, który zakupił ją od państwa pruskiego. Obszar
Martyńca wynosił wówczas 138,53 ha i 25 metrów kwadratowych. W 1854 r. majątek odkupił Gustaw Martens,
od którego nazwiska wywodzi się nazwa osady. W 1900 r. majątek podzielono na kilka niezależnych
gospodarstw, które nabyli Niemcy, a w okresie międzywojennym Polacy.
Zabytki nieruchome::

76.
77.
78.

Martyniec
Martyniec
Martyniec

3
10
11

Dom + budynki gospodarcze w zagrodzie
Dwór z dawnego zespołu folwarcznego
Dom w zagrodzie

Pocz. XX w.
3 ćw. XIX w.
Po 1920 r.

Zabytki nieruchome archeologiczne: brak
Miejscowość:

MLEWIEC
Dawne nazwy:

Lewitz (1222), Klein Leben,
Mlewiec (1400), Lewen der Hof (1414),
Mlewiec) Mlewice, Mlewietz, Mlewitz, Leben
(1718), Hofleben
Położenie:

Wieś położona 8 km na północny - zachód od
Kowalewa
Pomorsiego.
Przy
drodze
wojewódzkiej nr 554, prowadzącej z Kowalewa
Pomorskiego do Chełmży.
Fragment mapy z 1910 r.
Historia:

Wieś pierwotnie należała do piastowskiego władztwa chełmińskiego. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1222
r., kiedy to została ona nadana przez Konrada Mazowieckiego biskupowi Chrystianowi. W latach 1231-1446
majątek stanowił własność Zakonu, który na obszarze 32 łanów, założył tu folwark komturii toruńskiej, z
inwentarzem wynoszącym: 40 koni, 17 klaczy, 54 sztuki bydła, 99 świń, 475 owiec, 6 krów, 20 połci mięsa. W
1407 r. na terenie majątku komtur Friedrich von Wenden wybudował wiatrak. W 1517 r. Mlewiec staje się
własnością miasta Torunia, najpierw w formie zastawu, a w konsekwencji na wieczność i zostaje włączony do
tzw. Klucza rychnowskiego. Wówczas obszar majątku wynosił 77 włók ziemi, na której stało 30 różnych
budynków i zamieszkiwały go 93 osoby. Miasto Toruń majątek przekazywało w dzierżawę. Jednym z
dzierżawców był gen. Franciszek de Andrault de Buy i jego zona Maria Lamberty baronowa de Fermamont, w
których imieniu majątkiem zarządzał Stanisław Młącki. W 1773 r. Mlewiec dzieł się na folwark i wieś o lacznej
powierzchni 18 łanów, z 81 mieszkańcami, w tym 8 zagrodnikami. W 1831 r. dzierżawcą Mlewca był Teodor
Koerner, nadburmistrz miasta Toruń, który gospodarował na 1386 morgach i 111 prętach kwadratowych ziemi
oraz na części jeziora zwanego ,,Kadza”. W 1868 r. wieś znajdowała się na obszarze 1668,49 mórg
magdeburskich, na których wzniesionych było 20 budynków, w tym 8 mieszkalnych, zamieszkiwanych przez
131 osób, w tym 34 ewangelików. Część mieszkańców pracowała w tutejszej cegielni, produkującej dreny do
drenarki polnej. W tym roku wieś określono, jako dobro rycerskie, należące do parafii katolickiej w Kiełbasinie i
parafii ewangelickiej w Kowalewie. Dzieci wówczas chodziły do szkoły w Srebrnikach.
W 1868 r. w Mlewcu wyodrębniono dwie inne włości: pierwszą określaną jako kolonia lub wybudowanie, a
powstałą po 1825 r., mającą 661,41 morgów magdeburskich ziemi, z 22 budynkami, w tym 7 mieszkalnymi,
zamieszkałymi przez 54 osoby, w tym 6 ewangelików; druga część zwana Nowym Mlewcem zajmowała 250,99
morgów magdeburskich, z 17 budynkami, w w tym 12 mieszkalnymi, zamieszkałymi przez 101 osób, w tym 26

Id: 0F785DAC-17CA-41BF-B98C-04175DAD702B. Podpisany

Strona 52

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY KOWALEWO POMORSKIE
NA LATA 2013-2017

ewangelików.
Pod koniec XIX w. obszar Mlewca wynosił 460 ha, 86 arów i 98 metrów kwadratowych. Natomiast na początku
XX w. obszar majątku zajmował 291, 38 ha ziemi ornej, 68,73 ha łąk i 14,84 ha nieużytków. W 1926 r.
majątkiem w Mlewcu zarządzał dr Jan Jakub Fryderyk, a w 1930 r. Bruno Lehmann. Po II wojnie światowej
dobra przejął Wojewódzki Urząd Ziemski Pomorski. Wówczas zespół podworski składał się z dworu, domu
zarządcy, kompleksu budynków gospodarczych: stodół, obór, stajni, chlewni oraz mleczarni, kuźni oraz wieży
wodnej z remizą. Całość otaczał wysoki kamienno-ceglany mur, przez który na dziedziniec prowadziła okazała
brama. Po drugiej stronie drogi, naprzeciwko majątku wybudowano zespół czworaków dla robotników
folwarcznych. Po II wojnie światowej w budynkach majątku ulokowano Uniwersytet Ludowy, działający w nim
do 1952 r.
Zabytki nieruchome::

79.

Mlewiec

8

Dwór w zespole podworskim

80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Mlewiec
Mlewiec
Mlewiec
Mlewiec
Mlewiec
Mlewiec
Mlewiec
Mlewiec
Mlewiec
Mlewiec
Mlewiec
Mlewiec

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Rządcówka w zespole podworskim
Budynek gospodarczy w zespole podworskim
Budynek gospodarczy robotników folwarcznych
Stajnia w zespole podworskim
Stajnia w zespole podworskim
Obora w zespole podworskim
Stodoła w zespole podworskim
Spichlerz zespole podworskim
Park w zespole podworskim
Ogrodzenie w zespole podworskim
Teren założenia dworsko-parkowego
Czworak w zespole podworskim

4 ćw. XIX w.,
przeb. XX w.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.

Zabytki nieruchome archeologiczne: patrz załącznik nr 6 str. 9 i 10
Miejscowość:

MLEWO
Dawne nazwy:

Lebe, Lewen, Leben (1414),
Leben (1444), Lewen (1447),
Mlewo (1667) Groß Leben (1718),
Dorf Leben (1748), Mlewo,
Leben (ab 25.06.1942)
Położenie:

Wieś położona ok. 10,5 km na północny –
wschód od Kowalewa Pomorskiego. Przy drodze
wojewódzkiej nr 554, prowadzącej z Kowalewa
Pomorskiego do Chełmży.
Fragment mapy z 1910 r.
Historia:
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Pierwsze źródłowe wzmianki o Mlewie pochodzą z XIV w.. Wieś należała do komturii toruńskiej i znajdowała
się na obszarze 37,5 łanów, z czego 33 określano jako osiadłe. Wówczas we wsi znajdowała się karczma i
wiatrak. W 1414 r. podczas wojny głodowej majątek tutejszy poniósł znaczne straty. W 1444 r. komtur toruński
przekazał sołtysowi, w celu wzmocnienia gospodarki, 3 łany ziemi. W 1454 r. Kazimierz Jagiellończyk nadał
folwark Mlewo Tilemannowi von Wege, którego wcześniejszym właścicielem był Sanda z Rychnowa. W 1457 r.
dzierżawcą majątku został Gabriel Bażyński. W 1517 r. majątek został przekazany miastu Toruń. Przed potopem
szwedzkim Mlewo zamieszkiwało 12 chłopów, natomiast po wojnie tylko trzech i jeden półgbur. W 1706 r. w
Mlewie znajdowało się 4 chłopów i dwóch zagrodników, sołtys oraz dwóch robotników. Mlewo wówczas
stanowiło część dóbr tzw. klucza rychnowskiego. Po 1772 r. obszar Mlewa wynosił 30 łanów i 15 morgów ziemi
i był zamieszkiwany przez 117 osób, w tym 8 gburów, 3 półgburów i rybaka. We wsi wówczas stała karczma, ale
piwo do niej przywożono z Rychnowa. Około 1838 r. Mlewo posiadało 17 włók i 6 mórg ziemi, na której stało
17 domów mieszkalnych i 33 inne budynki. Wieś zamieszkiwana była przez 63 osoby.
W 1868 r. Mlewo przynależało do parafii katolickiej w Kiełbasinie, a ewangelickiej w Kowalewie. Dzieci
chodziły do miejscowej szkoły. Chłopi uprawiali 3157,57 mórg magdeburskich ziemi. We wsi stały 92 budynki,
w tym 41 mieszkalnych dla 407 osób, w tym 9 ewangelików. Na pocz. XX w. w Mlewie wydzielono aż 110
odrębnych własności gruntowych, należących, oprócz dwóch, do Polaków, a zajmujących 2890 mórg i 64 pręty
kwadratowe. Przed II wojną światową we wsi znajdowało się kilka większych gospodarstw, zwanych
,,chłopskimi dworami” oraz rzeźnia z magazynem mięsa, jak również budynek z remiza strażacką, rozbudowany
w 1930 r. oraz budynek szkoły katolickiej powszechnej wzniesiony w 1898 r. W Mlewie znajdowały się również
dwa młyny wiatrowe typu koźlak, jeden zburzony w 1928 r. oraz zlewnia mleka i młyn motorowy, znajdujące się
przy szosie do Chełmży. W 1954 r. Mlewo stało się siedzibą gromady. W 1961 r. zelektryfikowano wieś.
Zabytki nieruchome:

92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Mlewo
Mlewo
Mlewo
Mlewo
Mlewo
Mlewo
Mlewo
Mlewo
Mlewo

4
5
15
16
23
27
30

Szkoła + budynek gospodarczy
Dom w zagrodzie
Dom w zagrodzie
Dom w zagrodzie
Młyn + śrutownik
Dom w zagrodzie
Dom w zagrodzie
Kapliczka przydrożna
Kapliczka przydrożna

1898 r.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
1915 r.
1945 r.

Zabytki nieruchome archeologiczne: patrz załącznik nr 6 str. 10 -13

Miejscowość:

NAPOLE
Dawne nazwy:

Feldchen (1420), Napole (1526), Nappeln
Położenie:

Wieś leżąca ok. 4 km na wschód od Kowalewa
Pomorskiego. Przy drodze wojewódzkiej nr 554,
prowadzącej z Kowalewa pomorskiego do
Golubia – Dobrzynia.
Fragment mapy z 1911 r.
Historia:
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Pierwsze wzmianki o Napolu pochodzą z XIV-wiecznych dokumentów dotyczących sprzedaży sołectwa Skępsk.
W średniowieczu Napole stanowiło jedno z ośrodków dóbr ostrowicko-golubskich, a następnie komturii
golubskiej. W 1426 r. wieś wspomniano, jako obszar o wielkości 15 łanów chełmińskich, będący
najprawdopodobniej własnością Janka z Napola. Z 1457 r. pochodzą kolejne wzmianki o dzieciach Hinczy z
Napola, roszczących sobie prawo do majątku w Gajewie. W latach 1423-1424 w Napolu zanotowano własność
rycerską wynoszącą 15 łanów ziemi. Z 1526 r. pochodzi przywilej nadany Wojciechowi i Grzegorzowi
Napolskich na gospodarowanie na terenie Napola. W 1579 r. właścicielami majątku byli Walenty Napolski
posiadający 2 łany i zagrodnika, Zygmunt Napolski posiadający 6 łanów, 3 zagrodników i krawca oraz Paweł
Chlebowski będący właścicielem 1 łana ziemi z jednym zagrodnikiem i Marcin Napolski mający dwa łany. W
1672 r. Napole podzielone było na trzy działy własnościowe szlacheckie, których właścicielami byli Jan Pilski,
Marcin Jaworski, Paweł Orłowski. W 1704 r. bracia Pilscy sprzedali swoją część Napola Adamowi
Orłowskiemu. Sporządzony w latach 1772-1773 kataster pruski podaje, że majątek w Napolu posiadał 12 łanów
chełmińskich i należał do Kobylińskiego z Ostrowitego, a dzierżawiony był przez Wojciecha Rogowskiego.
Napole zamieszkiwała 6-osobowa rodzina dzierżawcy, oraz 7 czeladzi dworskiej, jak również 8 rodzin
komorniczych i chałupniczych, w tym owczarz, karczmarz i kowal oraz dwóch parobków, pracujących u kowala.
Ogółem mieszkało i pracowało w Napolu 47 poddanych chłopów. Nieco później odnotowano 60 mieszkańców.
W 1789 r. wieś liczyła 6 dymów mieszkalnych. W 1803 r. Napole kupił Feliks Ksawery Kossowski, właściciel
Gajewa. W 1828 r. majątek otrzymał Karol von Kalkstein, a w 1838 r. Napole przeszło w ręce Józefa
Kossowskiego. W 1868 r. Napole i Gajewo otrzymał Bolesław Kossowski, w sumie 4666,89 morgów
magdeburskich, na których stało 12 budynków, w tym 5 mieszkalnych dla 99 osób, wyznania katolickiego.
Napole na pocz. XX w. podzielono na dwie części: folwark Napole I o powierzchni 240,46 ha należący do
właścicielki majątku Gajewo; Napole II o powierzchni 87 ha, należące do Adalberta Jaranowskiego z
Nieżywięcia. Następnie w 1901 r. Napole I wykupiła od Kossowskich Pruska Komisja Osiedleńcza, która w
1903 r. rozparcelowała obszar i przeznaczyła dla osadników niemieckich. W 1907 r. utworzono na terenie
Napola gminę wiejską.
Zabytki nieruchome::

101.
102.
103.

Napole
Napole
Napole

19
19
19

Dwór z zespołu folwarcznego
Obora z zespołu folwarcznego
Park podworski

Koniec XIX w.
Koniec XIX w.
Koniec XIX w.

Zabytki nieruchome archeologiczne: patrz załącznik nr 6 str. 13

104.

Napole

Średniowieczny zespół osadniczy
REJESTR ZABYTKÓW NR C/154

XII/XIII w.

Miejscowość:

NOWYDWÓR
Dawne nazwy:

Rathgebyn (1328), Newenhoffe (1403),
Nüwenhoff (1415), Nowydwor (1667),
Nowydwór, Nowodwor (1754), Neuhof
Położenie:

Wieś położona ok. 9 km na zachód od Kowalewa
Pomorskiego, a ok. 2,5 km od Wielkiego
Rychnowa.
Fragment mapy z 1910 r.
Historia:
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Pierwsza wzmianka o Nowym Dworze, pochodzi z 1328 r., kiedy został nadany przez wielkiego mistrza
Wernera von Orseln klasztorowi benedyktynek toruńskich. Dobra wówczas leżały na terenie komturii
papowskiej. W 1403 r. klasztor sprzedał młyn powstały na rzece Łączce. Na 12 łanach ziemi w Nowym Dworze
gospodarowali chłopi, pracował karczmarz, zagrodnicy, komornicy oraz rzemieślnicy różnych profesji. W 1413
r. siostry przekazały majątek Piotrowi z Zelgna, jednak krótko po tym powrócił on we władania klasztoru. W
1415 r. zanotowano w Nowym Dworze folwark o dwóch pługach, oddawany w dzierżawę.
W czasach polskich Nowy Dwór zamieszkiwało niewiele chłopów. Po potopie szwedzkim było ich dwóch, a w
1706 r. było czterech. W 1716 r. gospodarował tu Jan Dworkowski, który wzniósł dworek i budynki
gospodarcze. W 1754 r. zarządcą dóbr w Nowym Dworze był Izydor Piotrowski, a w 1773 r. folwark
zamieszkiwali pasterze, pomocnicy ogrodników i dwóch robotników. W czasach pruskich majątek
podporządkowano domenie królewskiej w Ciechocinku, a później w Brzezinku. Od 29 X 1795 r. Nowy Dwór
dzierżawiła Anna Elżbieta Angst z domu Wolff, a od 1801 r. Jan Neupomucen Białobłoki z Chełmonia. W 1803
r. prawo do dzierżawy wykupił Fridrich Gustav von Rosey. W 1811 r. po licytacji majątek nabył Celestyn Itzko,
natomiast na kolejnej licytacji odbywającej się w 1824 r. własność przejął Abraham Girauda. Kolejnymi
właścicielami była jego córka Renata Florentyna, Franciszek Loga, Izydor Henryk Davidsohn, Otto Buchholz,
Nathan Leiser. Adolf Zeising. W 1892 r. Nowy Dwór o obszarze 358 ha objął Leo Zeising. Na pocz. XX w.
obszar majątku wynosił 500 ha, na których znajdowało się 15 budynków w tym 8 mieszkalnych dla 128 osób, w
tym 110 katolików. Mieszkańcy wyznania katolickiego przynależeli do parafii w Kiełbasinie, a ewangelicy w
Kowalewie. W 1908 r. wieś ustanowiono, jako gminę wiejską z sołtysem i ławnikami na czele.
Zabytki nieruchome::

105
106.
107.
108.
109.
110.
111.

Nowy Dwór
Nowy Dwór
Nowy Dwór
Nowy Dwór
Nowy Dwór
Nowy Dwór
Nowy Dwór
(d. Rychnowo)

2
3
8
32

Budynek mieszkalno-gospodarczy
Dom robotników folwarcznych
Dom robotników folwarcznych
Dom w zagrodzie
Bunkier
Cmentarz ewangelicki

Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
40 lata XX w.
II poł. XIX w.

Cmentarz ewangelicki

II poł. XIX w.

Zabytki nieruchome archeologiczne: patrz załącznik nr 6 str. 13-15

Miejscowość:

PIĄTKOWO
Dawne nazwy:

Pentkaw, Pyntkaw, Pentkowo,
Pyntkow, Pianthkowo, Piontkowo
Położenie:

Wieś położna 8,5 km na północny-wschód od
Kowalewa Pomorskiego.
Fragment mapy z 1911 r.
Historia:
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Pierwsze pisane wzmianki o miejscowości pochodzą 1409 r. i dotyczą przyznania rycerzowi Stefanowi von
Pentkow 8 grzywien za utratę konia w wyprawie wojennej na Dobrzyń. Wówczas Piątkowo należało do komturii
kowalewskiej. W 1410 r. wieś została spustoszona przez wojska Jagiełły, a następnie w 1414 r. podczas wojny
głodowej. W 1417 r. majątek na prawie magdeburskim, wynoszący 7 łanów, posiadał Andrzej Koytschen. W
późniejszym okresie dobra wynoszące 30 łanów ponownie zostały poddane administracyjnie komturowi
kowalewskiemu. W okresie polskim, Piątkowo stało się własnością króla polskiego. W związku z tym, w 1526 r.
król nadał Piątkowo Stanisławowi Rychnowskiemu, natomiast w 1570 r. Szymonowi, Walerianowi oraz
Andrzejowi Piątkowskim, gospodarującym na 10 łanach ziemi, obsadzonej przez 1 zagrodnika i 1 komornicę. W
1672 r. majątek należał do Konstantego Hornowskiego, a od 1788 r. do Wincentego Sulerzyńskiego. Następnie
dobra przeszły w ręce Atanazego, a w 1834 r. Natalisa Sulerzyńskiego, który majątek znacznie rozbudował i
uposażył. W 1868 r. Piątkowo było dobrami rycerskimi domeny Piątkowo, leżącymi w powiecie brodnickim, a
przynależnymi do parafii katolickiej w Pluskowęsach a ewangelickiej w Golubiu. Wówczas majątek liczył
3505,89 morgów magdeburskich, obejmujących Dylewo i nieistniejące już Klotyldowo, z 48 budynkami, w tym
16 mieszkalnymi dla 243 osób, wszystkich wyznania katolickiego. W 1882 r. właścicielką majątku stała się
Łucja Katarzyna Gajewska z Działowskich, następnie w 1895 r. Maria hrabina Potocka Gajewska, a od 1927 r.
Ludwika Iwanowska z Gajewskich. W trakcie II wojny światowej Piątkowo znajdowało się pod zarządem
Keisera. W trakcie II wojny światowej Niemcy na terenie majątku zbudowali dom dla gości i jeden sześciorak.
Po 1945 r. majątek obejmujący kilkanaście budynków mieszkalnych i gospodarczych, w tym pałac, spichlerz,
stajnię i dwie obory, stodoły, chlewy, piwnicę na warzywa, szklarnię, baraki, garaże dla maszyn rolniczych oraz
gorzelnię, jak również pięć trojaków, cztery czworaki i rządcówkę, przejął Wojewódzki Urząd Ziemski
Pomorski, który utworzył tu Państwowe Gospodarstwo Rolne, a część gruntów rozparcelowano.
Zabytki nieruchome::

1

Pałac w zespole podworskim

112.

Piątkowo

113.
114.

Piątkowo
Piątkowo

115.

Piątkowo

116.
117.
118.

Piątkowo
Piątkowo
Piątkowo

119.

Piątkowo

Obora w zespole podworskim
Gorzelnia w zespole podworskim
Owczarnia w zespole podworskim
Park w zespole podworskim

120.

Piątkowo

Teren zespołu podworskiego

121.
122.

Piątkowo
Piątkowo

REJESTR ZABYTKÓW NR A/106

Budynek gospodarczy w zespole podworskim
Hydrofor i wozownia w zespole podworskim
Oficyna w zespole podworskim
REJESTR ZABYTKÓW NR A/106

REJESTR ZABYTKÓW NR A/106
REJESTR ZABYTKÓW NR A/106 (w granicach określonych działek)

10

Sześciorak w zespole podworskim
Kapliczka przydrożna

1850-1852 r.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
1896 r.
4 ćw. XIX w.
II poł. XIX w.
II poł. XIX w.
Pocz. XX w.
1946 r.

Zabytki nieruchome archeologiczne: patrz załącznik nr 6 str. 15
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Miejscowość:

PLUSKOWĘSY
Dawne nazwy:

Pluskewantz (1213, 1311), Pluszczowey
(1230), Pluscowanzs (1276), Pluschowantz
(1311), Pluskewantcz, Plewskewancz,
Plaskowancz, Plewschkewicz, Pluskowientz
(1636), Pluscowenz, Pluskowenz, Pflugsdorf
(ab 25.06.1942)
Położenie:

Wieś położona ok. 4 km na północy - wschód od
Kowalewa Pomorskiego
Fragment mapy z 1911 r.
Historia:
Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1258 r. i dotyczą utworzonego w Pluskowęsach folwarku, potwierdzonego przez mistrza
krajowego Gerharda von Hirzberga biskupowi włocławskiemu Wolimirowi. W 1276 r. Pluskowęsy stanowiły folwark i wieś chłopską. Dobra
pluskowęskie w 1276 r. biskup włocławski nadał Szymonowi Gallikowi i Albertowi ze Smolna, w celu lokowania i zarządzania
posiadłościami biskupimi. W 1311 r. wieś należała do komturstwa golubskiego i nadało jej prawa chełmińskie i administracyjnie łanową.
Wówczas prawa chełmińskie otrzymał sołtys Pluskowęs, posiadający 8 wolnych łanów, 4 morgi z karczmą. Wtedy to kościołowi przyznano 4
łany uposażenia. W I poł. XV w. wieś liczyła 50 łanów ziemi. W 1570 r. wieś stała się własnością króla polskiego i posiadała 10 łanów
należących do sołtysa, 36 łanów chłopskich oraz karczmę z wyszynkiem piwa i gorzałki. We wsi znajdowało się 11 zagrodników i 2 luźnych
chłopów. W 1636 r. Władysław IV Waza potwierdził przywileje lokacyjne wsi. Majątek dzierżawiła w kolejnych wiekach rodzina
Grudzińskich, Bustranowskich, a w 1795 r. Johann Keck, a w 1804 r. Leonard Keck. W 1826 r. dzierżawę przejął dr Leopold Ludwik
Krispien z Elbląga. Od 1856 r. kolejnym właścicielem został Otto Moeller, który zbudował neogotycki dwór, założył park i unowocześnił
gospodarstwo, meliorując grunty W 1868 r. w Pluskowęsach znajdowała się wieś i majątek. Zamieszkiwało ją 214 osób, w tym 45
ewangelików. Należeli oni do parafii katolickiej w Pluskowęsach i ewangelickiej w Kowalewie. Całość dóbr liczyła 3290,16 morgów
magdeburskich, na których stało 37 budynków, w tym 17 mieszkalnych.. W 1866 majątek o powierzchni 655,3 ha ziemi przejął Teofil
Moeller. Wydzieloną własnością we wsi posiadała katolicka szkoła oraz probostwo, w skład, którego wchodziły kościół, kostnica, dwie
stodoły, stajnia i dwa ośmioraki. Na terenie wsi znajdowało się również kilka wolnych gospodarstw. W 1899 r. wdowa po Moellerze
sprzedała majątek Pruskiej Komisji Kolonizacyjnej, która z 385 ha utworzyła domenę pruską, a pozostałą część rozparcelowała pomiędzy
osadników Niemieckich. Na pocz. XX w. na terenie majątku znajdował się dwór wraz z zabudowaniami gospodarczymi: kurnikiem,
stajniami, stodołami, chlewami, i oborami dla krów i cieląt, garażami, remizą strażacką, budynkiem z kotłem do parowania ziemniaków i
kilkoma domami dla robotników rolnych wraz z budynkami gospodarczymi. W 1920 r. domenę pruską przejęło państwo polskie i
wydzierżawiło majorowi Ruszkowskiemu a potem Józefowi i Ludwice Stenzelewskim. W imieniu dzierżawców gospodarstwo prowadził
rządca Malinowski i Antoni Zieliński. W okresie II wojny światowej majątkiem zarządzał Reinhold Ziltz, w tym czasie dzierżawcy
znajdowali się w obozie Stuthoff. W 1944 r. po przejęciu szkoły przez wojska, naukę kontynuowano na werandzie dworu. W trakcie odwrotu
wojsk niemieckich dwór, w którym znajdowały się baterie podpalono, jednak udało się ogień ugasić. Po wojnie dobra skonfiskowało państwo
polskie. Większość zabudowań rozebrano, przeznaczając cegłę na wznoszenie nowych zabudowań, bydło przepędzono do Piątkowa. Na
terenie dawnego majątku, po parcelacji powstało 28 gospodarstw rolnych podporządkowanych urzędowi gminy, usytuowanemu w dworze,
gdzie mieściły się również mieszkania lokatorskie, potem szkoła i poczta, a obecnie sklep.
Zabytki nieruchome:

123.
124.
125.
126.
127.
128.

Pluskowęsy
Pluskowęsy
Pluskowęsy
Pluskowęsy
Pluskowęsy
Pluskowęsy

2
22
48
50B
51
68

Poniatówka
Szkoła
Czworak z zespołu podworskiego
Czworak z zespołu podworskiego
Budynek mieszkalno-gospodarczy
Poniatówka
Dwór w zespole podworskim

129.

Pluskowęsy

75

130.

Pluskowęsy

131.

Pluskowęsy

132.

Pluskowęsy

Kościół parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela

133.
134.

Pluskowęsy
Pluskowęsy

Cmentarz przykościelny
Ogrodzenie kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela

REJESTR ZABYTKÓW NR A/910

Park podworski
REJESTR ZABYTKÓW NR A/910

Teren założenia dworsko-parkowego
REJESTR ZABYTKÓW NR A/910 ( w granicach określonej
działki)
REJESTR ZABYTKÓW NR A/362

Id: 0F785DAC-17CA-41BF-B98C-04175DAD702B. Podpisany

Po 1930 r.
Pocz. XX w.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
Pocz. XX w.
Po 1930 r.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
Pocz. XIV w., 1801 r.
XIV w.
II poł. XIX w.
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135.
136.

Pluskowęsy
Pluskowęsy

Figurka przydrożna
Cmentarz ewangelicki

Koniec XIX w.
I poł. XIX w.

Zabytki nieruchome archeologiczne: patrz załącznik nr 6 str. 15
Miejscowość:

PRUSKAŁĄKA
Dawne nazwy:

Lancke, Prewsche Lanke, Lanke,
Pruskałąka, Pruss Lanke
Położenie:

Wieś leżąca ok. 9 km na południowy-zachód od
Kowalewa Pomorskiego, a ok. 2,5 km od
Wielkiej Łąki.

Fragment mapy z 1911 r.

Historia:
Najstarsze źródła mówiące o wsi Pruskiej Łące pochodzą z 1403 roku. Wieś stanowiła dobra rycerskie należące do komturii kowalewskiej. W 1457 roku
wzmiankowany jest rycerz Remit de Lancke, nieco później bo w 1464 Henryk Holste a po nim Wojciech Myszkowski (Miczkowski). Właściciele tutejsi byli
zobowiązani do wystawienia jednej służby w zbroi płytowej na potrzeby komtura, a koszty uzbrojenia pokrywali z części dochodów płynących z 35 łanowego
majątku. W okresie nowożytnym Pruską Łąkę włączono w obszar powiatu chełmińskiego. Tutejsi mieszkańcy uczęszczali do kościoła parafialnego wzniesionego
w tej samej wsi. Majątek podzielony był wtedy pomiędzy różnych właścicieli. W 1554 roku część dóbr należała do Macieja Elzanowskiego a druga do burmistrza
toruńskiego Jana Strobanda a następnie do córki, spadkobierczyni Strobanda, która sprzedała ją Stefanowi Elzanowskiemu. Druga część została odziedziczona
przez synów Jana, Łukasza i Stefana Elzanowskich. W 1570 roku właścicielem części Pruskiej Łąki został Walenty Omieński, gospodarujący dzięki 3
zagrodnikom na 7 łanach. Druga część wynosząca 20 łanów chłopskich, należąca do Elzanowskiego juniora, gdzie pracowało 2 komorników i karczmarz
dysponujący stosowną karczmą. Trzecia część w wysokości czterech łanów przynosiła dochody Kacprowi Borowskiemu. Pracowało tu dwóch zagrodników i
jeden komornik. W latach 1688-1714 dobra zapewne już scalone należały do Zygmunta Dąbskiego a po nim do jego syna Tomasza Lubrańca Dąbskiego. Kataster
fryderycjański odnotowywał Pruskąłąkę, jako dobra klasztoru dominikańskiego w Toruniu. Po I rozbiorze Polski majątek w 1772 roku przeszedł pod rządy
pruskiego fiskusa z siedzibą w Ciechocinie. W 1791 roku jako właściciel całości został Stanisław Dąbski a w czerwcu 1796 roku radca Georg Schlesier. W lutym
1816 roku majątek, jako spadek, stanowił własność Gottfrieda Reyhera a już w czerwcu bieżącego roku Ludwika Augusta Wieczorka. W czerwcu 1855 roku
dobra stały się własnością Hermanna Kalinowskiego. 19 października 1861 roku dobra przejęła za rodzina Steinbardtów. W 1868 roku dobra rycerskie Lancke
zajmowały obszar 2744, 53 morgów magdeburskich oraz 25 budynków, w tym 15 mieszkalnych przeznaczonych dla 179 mieszkańców, wśród których było 36
ewangelików i 143 katolików. Prócz folwarku Dębie, tzw. pustkowia Dębie, gdzie znajdowała się karczma a później browar i gorzelnia, wzmiankowane są
jeszcze Papiernia, Chrusty alias Rumunek oraz Parzybok. Ostatnimi niemieckimi właścicielami majątku w Pruskiej Łące była rodzina Steinbartów, która wniosła
tu eklektyczny dwór i założyła niewielki park krajobrazowy nad leżącym przy pałacu stawem. Potem nastąpiło jego przejęcie przez zarząd domen
reprezentujących państwo pruskie. Steibartowie stali się dzierżawcami, bowiem musieli przekazać prawo własności państwu w zamian za niespłacone długi. W
Pruskiej Łące gospodarzył najpierw zmarły w 1889 roku Emil Ludwig Steinbart. Oskar Steinbart wykupił wszystkie meble znajdujące się w pałacu. Steinbartowie
wznieśli we wsi szkołę, gdzie zatrudniono nauczyciela Waltera. Po odzyskaniu Pomorza przez Państwo Polskie, majątek w Pruskiej Łące 1 lipca 1921 roku
przeszedł z rąk Steinbartów w ręce Romana Kentzera, który był wcześniej dzierżawcą majątku probostwa w Gapie. Kentzer zbudował wiatrak pompujący wodę
dostarczając ją do wszystkich budynków, które owej wody potrzebowały. Wzorowo utrzymywał budynki gospodarcze, rozpoczął słynną na całą Polskę hodowlę
jeleni i danieli. Sławę przyniosła jej audycja Polskiego Radia z 27 IX 1937 roku, kiedy to z urządzono transmisję radiową z rykowiska jeleni. W okresie II wojny
światowej III Rzesza skonfiskowała majątek (zarządzał nim Niemiec Hartwig), po czym w 1947 roku oficjalnie wrócił on do skarbu polskiego. Całość założenia
była bardzo rozległa i liczyła kilkanaście budynków. Prócz dworu z dobudowaną kuchnią, wymieniono m.in. w 1910 roku remizę strażacką, spichrz, chlewnię,
kuźnię, stajnie, obory, budynki garaży dla maszyn rolnych, osiem budynków mieszkaniowych dla 30 rodzin robotników rolnych. Wzniesiono też budynek dla
robotników sezonowych, ale ten rozebrano w 1942 roku. W Pruskiej Łące znajdowały sie też niewielkie, samodzielne gospodarstwa rolne w liczbie 12.
Jeszcze przed wojną, przy drodze na Młyniec gospodarstwa założyli Jan Lewandowski, Franciszek Jędrzejczak i Władysław Stempski237. W okresie
międzywojennym obszar Pruskiej Łąki wynosił 627, 13 ha ziemi, w tym 515, 17 ha gruntów ornych i ogrodów, 31, 08 ha łąk, 65 ha lasów oraz 15 ha
nieużytków238. Tutejsi mieszkańcy, jeśli byli katolikami, to chodzili do kościoła w Wielkiej Łące a ewangelicy jeździli do kościoła w Grębocinie. W okresie
międzywojennym starano się o przywrócenie części Pruskiej Łąki nazwy Papiernia, która została zmieniona przez landrata Barkhausena i w czasach pruskich,
kiedy to i Łąka stała się znowu Pruska. Za ten stan rzeczy obwiniano władze pruskie i personalnie zarządzającego obszarem Pruska Łąka hakatysty Steinbarta i
domagano się przywrócenia wcześniejszych, polskich nazw. Walczył o to zamieszkujący dawną papiernię (co świadczyło, że był tu młyn mielący pulpę drzewną
na papier) Teodor Jaworski. Co ciekawe władze odniosły się do sprawy przychylnie i jego gospodarstwo rolne zostało nazwane „Papiernia”, w te sposób
upamiętniając dawną papiernię klasztoru dominikanek z Torunia.
Papiernia wzmiankowana była w 1415 roku, jako Juncherren Mole, a w 1551 roku jako Junckfrauen albo Nonnen – Mulhe, czyli Młyn Panien (Zakonnych) lub
Młyn Klasztorny. W czasach zakonnych przypisany był klasztorowi św. Ducha i płacił mu 6 grzywien rocznego czynszu. W 1414 roku poniósł straty materialne
w wyniku wojny głodowej. Kolejne wzmianki o młynie pochodzą z XVI wieku. W 1551 roku siostry sprzedały go Janowi Strobandowi za 50 florenów i należne
czynsze, nie mogąc sobie poradzić z zagospodarowaniem młyna, który jak pisano od 20 lat był opuszczony i zaniedbany. Odmulenia wymagał staw, napraw
przerwane w trzech miejscach groble na rzeczce Łączce. Młyn odsprzedany został jednak Mathisowi Elzanowskiemu, który do jego naprawy wykorzystał drewno
z zakonnego lasu. Po tej naprawie czynsz wzrósł z 10 marek, do 12 marek i 20 groszy, siostry dawały w dzierżawę przypisaną młynowi ziemię i prawo do
zimowego połowu ryb. W 1559 roku zbudowano zupełnie nowy młyn, zniszczono go w 1706 roku i ponownie odbudowano. Wkrótce jednak młyn przestał
istnieć. W 1789 roku znajdował się tu tylko jeden dom. Pod koniec XIX wieku obszar dawnej Papierni wynosił 5 ha, 79 arów i 30 metrów kwadratowych. W
1901 roku ziemia należała do Jana Jaworskiego.

Zabytki nieruchome:

137.
138.
139.
140.

Pruska Łąka
Pruska Łąka
Pruska Łąka
Pruska Łąka

25
40
42
60

Szkoła
Poniatówka
Poniatówka
Dwór w zespole podworskim
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40 lata XX w.
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141.
142.
143.
144.
145.
146.

Pruska Łąka
Pruska Łąka
Pruska Łąka
Pruska Łąka
Pruska Łąka
Pruska Łąka

Kuźnia w zespole podworskim
Chłodnia w zespole podworskim (lodownia)
Park podworski
Teren założenia dworsko-parkowego
Cmentarz ewangelicki
Kapliczka przydrożna

4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
II poł. XIX w.
II poł. XIX w.
II poł. XIX w.
1946 r.

Zabytki nieruchome archeologiczne: patrz załącznik nr 6 str. 15 i 16
Miejscowość:

SIERAKOWO
Dawne nazwy:

Seyfredertorw, Seyfrizdorf, Seifridisdorf,
Syfridsdorff, Seyfersdorff, Siegfiedsdorf
Położenie:

Wieś leżąca ok. 4 km na północny-zachód od
Kowalewa Pomorskiego
Fragment mapy z 1911 r.
Historia:

Najstarsza żródła dotyczące wsi pochodzą z 4 sierpnia 1285 roku, kiedy to mistrz krajowy Konrad von Thieberg
wydał przywilej lokacyjny dla Sierakowa. Nadał go komtur kowalewski na 40 tutejszych łanów ziemi, co uczynił
w 1280 roku Wieś otrzymał wójt Syfryd, czyli Zygfryd, stąd majętność ta stała się Siegfriedsdorfem. Jej
właściciel w zamian za zagospodarowanie dóbr uzyskał od krzyżaków zwolnienie z podatku, z co dziesiątego
łana oraz 30% dochodów z zasądzanych zapewne w Sierakowie kar sądowych. Po upływie pięciu lat wieś miała
płacić z 36 łanów po 15 szkotów i dwie kury od łanu. W 1414 roku podczas wojny głodowej cała wieś została
spalona a wszelki dobytek zrabowany, a straty wyliczono na tysiąc grzywien. Wieś ze zniszczeń podnosił Hans z
Orzechowa, któremu komtur kowalewski nadał Sierakowo na prawie magdeburskim, w zamian za jedną służbę
lekką. W 1424 roku ów Hans zamienił Sierakowo na Małe Radowiska. Samo Sierakowo stało się wsią
czynszową o powierzchni 22 łanów ziemi, z czego 19 łanów w latach 30-tych XV wieku było
zagospodarowanych, co oznacza, że blisko 50 ha leżało odłogiem. Około 1430 roku dziedzicem był Hanusza z
Orzechowa, któremu wielki mistrz Michał von Küchmeister lokację polską zamienił na niemiecką. W czasach
nowożytnych Sierakowo stało się wsią królewską i na 40 łanach gospodarowało tu 9 zagrodników i 1 komornik.
Po potopie szwedzkim wieś była całkowicie wyludniona, nie było w niej żadnych budynków, które by ocalały z
pożogi wojennej, 40 łanów ziemi leżało odłogiem. W 1628 roku wieś rozciągała się na 36 włókach, w tym 9
czynszowych, 27 było pustych, a należały do sołtysa. Przed wybuchem pierwszej wojny szwedzkiej „siedziało”
tu 10 kmieci, zaś w 1628 r. już tylko 3, którzy „siedzieli” na 9 włókach. Każdy z nich płacił z włóki po 1 zł
podatku w monecie oraz po 6 kapłonów czynszowych. Sołtys „siedzący” na 4 włókach miał dawać „posługę
zamkowi” kowalewskiemu. Ponadto ks. biskupowi dawali „tacę” po 1 zł oraz ks. plebanowi żyto i owies.
Pracował też w Sierakowie ogrodnik, który z dochodu ze swego ogrodu przekazywał do zamku 2 zł w monecie i
4 kury. Z 1765 roku pochodzi dokładny opis Sierakowa wraz ze znajdującym się tam folwarkiem. Dzięki niemu
można się zorientować, jak wieś wyglądała w minionych wiekach i że dręczyły ją pożary. W 1868 wieś
Sierakowo należała do parafii ewangelickiej i katolickiej w Kowalewie, a dzieci chodziły do znajdującej się na
miejscu szkoły. Pocztę obsługiwało pobliskie Kowalewo. Obszar dóbr wynosił w tym okresie 2663, 66 morgów
magdeburskich, na których wzniesiono 103 budynki. W tym 46 było budynkami mieszkalnymi dla 341
mieszkańców, w tym 310 ewangelików i tylko 31 katolików. Z akt akta gminy Sierakowo z okresu
międzywojennego wynika, iż obowiązki wójta pełnił w latach 20-tych i 30-tych Władysław Wiśniewski.
Zabytki nieruchome:

147.

Sierakowo

17

Budynek mieszkalno-gospodarczy
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148.
149.
150.
151.
152.
153.

Sierakowo
Sierakowo
Sierakowo
Sierakowo
Sierakowo
Sierakowo

22
29
43
53

Szkoła + pompa
Budynek mieszkalny przy dawnej mleczarni
Dom w zagrodzie
Dom w zagrodzie
Cmentarz ewangelicki
Kapliczka przydrożna

XIX/XX w.
Ok. 1920 r.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
II poł. XIX w.
1933 r.

Zabytki nieruchome archeologiczne: patrz załącznik nr 6 str. 17 i 18
Miejscowość:

SREBRNIKI
Dawne nazwy:

Schribernik, Schrebernik, Schrebirnik,
Srzebrnyk, Schrewerning, Schrewernyck,
Schrewernick, Schrewenik, Schrebernigk,
Schrebering, Silbersdorf
Położenie:

Wieś leżąca ok. 5,5 km na północny-zachód od
Kowalewa Pomorskiego
Fragment mapy z 1911 r.
Historia:
Najstarsze wzmianki o wsi pochodzą z 1347 roku, kiedy to Henryk von Dusemer nadał mieszczaninowi toruńskiemu Henrykowi von
Lymburg 10 łanów na chełmińskim prawie dziedziczenia, w zamian za czynsz 5 grzywien i zwolnienie od szarwarku. Wolno mu też było
trzymać na wspólnym pastwisku 300 dorosłych owiec wraz z jagniętami. W 1437 roku notowano, iż dobra srebrnickie obejmowały 52 łany
ziemi, na których pracowali chłopi. Podatki w wysokości 1 grzywny rocznie, oprócz chłopów, uiszczał do kasy zakonu także karczmarz.
Wieś ucierpiała podczas wojen z Polską. Szkody wojny głodowej 1414 roku oszacowano we wsi na 320 grzywien. Po wygranej wojnie 13letniej w 1457 roku Kazimierz Jagiellończyk nadał Srebrniki wraz z Wybczem i Gronowem samemu Gabrielowi Bażyńskiemu, by dochody z
tych wsi pokryły jego wydatki na żołd zaciężnych walczących po stronie polskiej. W 1516 roku prawo do Srebrnik otrzymał Jan Szczawiński.
W 1527 roku Srebrniki nadaniem Zygmunta I Starego znowu trafiły w ręce Torunia, jako dobra własne, które wcześniej były w rękach miasta
jako zastaw królewski. Toruń włączył Srebrniki w obszar tzw. klucza dóbr rychnowskich i puszczał w dzierżawę. Na początku XVI wieku
pracowało tu 16 chłopów oraz sołtys, Po potopie szwedzkim ostał się karczmarz i ośmiu chłopów. W 1706 liczba chłopów spadła zaledwie do
4 i sołtysa oraz czterech tzw. półchłopów. Według inwentarza klucza rychnowskiego w 1718 roku w Srebrnikach stało 5 zabudowań
gospodarczych i jeden opuszczony dom. W 1773 r. obrachunki klucza rychnowskiego wykazały, że obszar wsi wynosi 27 łanów
czynszowych i 4 łany wolne od czynszu, na których mieszkało 116 osób, w tym wolnych 8 gburów i 2 półgburów. Pod koniec XIX wieku
gospodarowano tu na 2618 morgach i 109 prętach kwadratowych ziemi. Kolejne szacunki z tego okresu wykazały, że w Srebrnikach do
dwuklasowej szkoły katolickiej uczęszczało 150 dzieci, gospodarzy się tu na 665 ha ziemi, w tym 554 ha ziemi ornej. W 1885 roku mieszkało
tu 334 mieszkańców, w tym 269 katolików i 65 ewangelików. Na początku XX wieku w Srebrnikach wydzielono 67 odrębnych własności
ziemskich. Prócz szkoły katolickiej i tutejszej parafii, we wsi znajdowało się kilkanaście niewielkich gospodarstw rolnych. Należały one w
różnych okresach do Antoniego Czyżniewskiego, Mieczysława Pawlikowskiego, Teodora Maternickiego, kowala Leona Jabłońskiego, Jana
Strużanowskiego oraz Samuela Hausera, Teodora Maternickiego i Andrzeja Zatorskiego. Niemieckojęzycznymi gospodarzami byli Karl
Dühle, Mathias Hoffman czy Ernst Wandel. August Riewe posiadał wiatrak, który niestety spalił się w 1914 roku. Okazalszym
gospodarstwem było wtedy gospodarstwo Jana Wojciechowskiego, które po II wojnie światowej i konfiskacie przez III Rzeszę objął
ponownie Józef Wojciechowski. W Srebrnikach, kilka gospodarstw skonfiskował Reichkommisar für die Festigung deutsche Volkstums,
czyli wysoki komisarz Rzeszy do spraw umacniania niemczyzny. Według zachowanych akt gminy sołtysem w 1925 roku został obrany Józef
Budniewski a ławnikami Małerniecki, Teofil Jankowski i Bolesław Zieliński. Srebrniki zamieszkiwały w tym czasie rodziny Ciechackich,
Cieplińskich, Czyżniewskich, Lewandowskich, Małernickich, Młodzianowskich, Monterskich, Modrzyńskich, Marciniaków, Moreńskich,
Obremskich, Ozimków, Różańskich, Tolików czy Szeflerów.
Zabytki nieruchome:

154.
155.
156.
157.
158.
159.

Srebrniki
Srebrniki
Srebrniki
Srebrniki
Srebrniki
Srebrniki

10
10
10
10
10
18

160.

Srebrniki

40

Budynek mieszkalny w zespole folwarcznym
Budynek inwentarski w zespole folwarcznym
Spichlerz w zespole folwarcznym
Obora w zespole folwarcznym
Teren założenia folwarcznego
Dom w zagrodzie
Kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Śnieżnej
REJESTR ZABYTKÓW NR A/351
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Pocz. XX w.
30 lata XX w.
Pocz. XX w.
4 ćw. XIX w.
Pocz. XX w.
koniec XIII w.,
1700r.
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161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.

Srebrniki
Srebrniki
Srebrniki
Srebrniki
Srebrniki
Srebrniki
Srebrniki

40

42

Plebania
Kaplica przedpogrzebowa
Cmentarz przykościelny
Szkoła
Kapliczka przydrożna
Kapliczka przydrożna
Kapliczka przydrożna

30 lata XX w.
Pocz. XX w.
XIV w.
Pocz. XX w.
Ok. 1915 r.
Pocz. XX w.
XIX/XX w.

Zabytki nieruchome archeologiczne: patrz załącznik nr 6 str. 18 - 20
Miejscowość:

SZEWA
Dawne nazwy:

Schewe, Chczewe, Schefe, Tschefe, Schebe,
Scheibe, Schewen
Położenie:

Wieś położna ok. 10,5 km na południowy-zachód
od Kowalewa Pomorskiego, a ok. 4 km na
południowy-wschód od Wielkiej Łąki.
Fragment mapy z 1911 r.
Historia:

Najstarsze wzmianki źródłowe o osadzie pochodzą z 1405 r. Szewa w czasach średniowiecznych stanowiła
własność rycerską. Należała wówczas do komturii kowalewskiej i parafii chełmońskiej. Właściciel 22 łanów
Szewy musiał wystawiać na potrzeby zakonu jednego rycerza w zbroi płytowej. W 1404 roku Bertold de Schewe
walczył na Gotlandii, gdzie utracił konia, za co wypłacono mu 6 grzywien odszkodowania, a gdy konia stracił w
wyprawie krzyżackiej za Drwęcę, na Dobrzyń, to dostał 10 grzywien. W 1414 roku dobra zniszczyły wojska
polskie na sumę 400 grzywien. W 1438 roku Augustyn z Szewy sprzedał tutejsze dobra wraz z Orzechówkiem i
Salnem za 700 grzywien Mirosławowi Jankowskiemu. Sam Augustyn reprezentował rycerstwo ziemi
chełmińskiej w Elblągu i wymieniono go w dokumencie erekcyjnym Związku Pruskim. W 1468 roku Mikołaj
Redowski z żoną Barbarą sprzedał 4,5 łana dóbr szewskich Janowi Brzezińskiemu. W czasach polskich dobra w
Szewie miały kilku właścicieli, w I połowie XVI wieku wymienia się wśród nich rodziny Obremskich,
Gajewskich, Głuchowskich i Elżanowskich (Elzanowskich). W 1533 wspomina się podarowanie części Szewy
przez Sofię Obrembską synowi Adamowi, podczas gdy druga część należała już do Jakuba Obrembskiego.
W 1561 roku Elzanowscy posiadali 10 łanów w Borównie, 4 w Szewie i 3, 5 w Chełmoniu. Po potopie
szwedzkim Szewa była niemal wyludniona, pracowało w niej trzech włościan płacących podatki w zbożu.
Majątek był wtedy już skupiony w rękach Łukasza Łążyńskiego i potem jego syna Andrzeja i córki Anny. W
1706 roku kolejnym właścicielem był Antoni Chrząstowski, który Szewę częściowo podarował a częściowo
sprzedał Janowi Jaworskiemu za 20 000 florenów. W 1735 roku ziemia należała do wdowy Ludwiki a następnie
do Wiktora i Jana Jaworskich. W kolejnych latach własność pozostała w rodzinie, bowiem w 1777 roku
przynosiła ona dochody synom Wiktora Stefanowi i Janowi. Ten ostatni zmarł w 1777 roku, a Stefan spieniężył
majątek 10 czerwca 1780 roku i pozbył się go za 16 500 florenów na rzecz Gottfrieda Pohla. Pod koniec XIX
wieku Szewę posiadała rodzina Böhm i gospodarowała na obszarze około 441 ha, 12 arów. W 1868 dobra
rycerskie domeny Szewo włączone były do parafii katolickiej i ewangelickiej w Kowalewie. Tutejsze dzieci
uczęszczały do szkoły w Wielkiej Łące, przesyłki pocztowe i listy obsługiwała poczta w Kowalewie. Obszar
Szewy oszacowano na 1753, 30 morgów magdeburskich. Wzniesiono na niej 16 budynków, w tym 6
mieszkalnych dla 147 mieszkańców: 24 ewangelików, 123 katolików. W 1885 roku odnotowano, pracującą tu
cegielnię i fabryczkę krochmalu. Mieszkało tu 197 mieszkańców, w tym 129 katolików i 18 ewangelików. Przed
pierwszą wojną światową Szewę zaliczono do parafii w Chełmoniu. Gospodarowano na 448 ha ziemi (390 roli
ornej, 6 ha łąk i 26 ha lasu). Majątek w Szewie włączony był w czasach pruskich jako tzw. obwód dominialny w
obręb Pruskiej Łąki. Na początku XX wieku gospodarowała tu Charlotte Böhm, Bernhard Fricke, Franz Roman,
Ernst Kurek i Alfons Górski, a po II wojnie światowej gospodarstwo z rąk niemieckiego zarządu domen przejął
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Wojewódzki Urząd Ziemski Pomorski. Powstał tu okazały kompleks budynków gospodarczych, skupionych przy
budynku właściciela, który otoczony był parkiem i ogrodem. W podwórzu folwarcznym znajdowały się: stajnie,
chlewy i obory, kilka stodół i magazynów, wzniesiono też młyn mielący śrutę, fabryczkę krochmalu, kuźnię oraz
piec do parowania ziemniaków i piece do wypału cegły z szopami do ich suszenia. Robotnicy zamieszkiwali w
kilku budynkach, z których największy przeznaczony był dla ośmiu rodzin.
Dziedzictwo kulturowe:

168.
169.

Szewa
Szewa

Kapliczka przydrożna
Park podworski

1946 r.
II poł. XIX w.

Zabytki nieruchome archeologiczne: patrz załącznik nr 6 str. 20 i 21
Miejscowość:

SZYCHOWO
Dawne nazwy:

Czichaw Swynhoffe Czychow Schichawi
Schychaw Cychaw Czeichaw Czeicha
Zscheichaw Heynerode
Położenie:

Wieś położna ok. 3 km na południowy-zachód od
Kowalewa Pomorskiego, przy drodze krajowej nr
15.

Fragment mapy z 1911 r.

Historia:

Był to jeden z folwarków komturstwa kowalewskiego. Folwark Szychowski wzmiankowano w tzw. „Wielkiej
Księdze Zejść” („Bestalungsbuche”), w której przez kilka kolejnych lat wymieniano dokładnie zasoby folwarku
np. w dniu 25 listopada 1411 roku znajdowało się w Szychowie - „swynehofe” („w folwarku świńskim”) 192
świń, w tym 165 starych świń, oraz 90 prosiąt, kocioł, 6 worków, a w samym folwarku – 21 koni, 2 pługi, 2
wozy, 1 łaszt, 8 korców ziarna, a w 1415 zapisano w stajniach 24 konie, roczne źrebaki, 14 kop (840 szt.)
gwoździ do podkuwania kopyt, 8 koni konwentu zakonnego.
W czasach polskich Szychowo zostało włączone, jako dobra królewskie w obszar starostwa kowalewskiego. Po
1466 roku wraz z zakończeniem wojny trzynastoletniej folwark Szychowski stał się domeną państwową,
należącą do króla polskiego, nad którą miał pieczę starosta rezydujący na zamku w Kowalewie. Folwark
przynależał do województwa i powiatu chełmińskiego oraz parafii w Kowalewie. Folwark „sichowski” (jeden z
dwu w starostwie kowalewskim) został zniszczony w czasie potopu szwedzkiego w latach 1655- 1659. Lustracja
starostwa kowalewskiego z 1664 r. zaświadczy, że „leżał pusto” i „żadnego prowentu” nie dawał. Przed 1765 r.
folwark nova colonia zasiedlono kolonistami. Folwark otrzymał Walenty Łączkowski. W 1772 r. folwark w
Szychowie, rozciągający się na przestrzeni 4 łanów chełmińskich, objął król Prus. Kataster fryderycjański
wspomina, że w „Vorwerku Szychowo” mieszkał oprócz arendarza komornik Bartłomiej Niewieski. Płacił on do
urzędu pruskiego w Kowalewie 30 groszy podatków określonych, jako „Wohnungsgeld” i „Schutzgeld”. Po
rozbiorze Rzeczypospolitej do folwarku Szychowskiego włączono grunt, na którym stał kiedyś młyn o nazwie
Struś. Władze pruskie chciały czerpać z Szychowa dochody dzierżawne, dlatego w 1782 r. folwark
wydzierżawiono za 100 talarów. W 1795 r. Szychowo objął dr Behrends za 9300 talarów od 1786 Bonifacego
Komońskiego za 11 800 talarów. Kolejnymi dzierżawcami byli w 1808 roku C. Sulecki, w 1818 roku niejaki
Rubigk, w 1851 Hellwig w zamian za uiszczenie 21 000 talarów.
W 1860 Szychowo przejął kolejny dzierżawca Meier za 48 000 talarów, a w 1869 roku Bayer, który zapłacił za
prawa dzierżawne już 79 000 talarów. Dopiero w 1888 roku całość nabył Max Henne. Według zapisów z 1868
roku dokonanych przez Jacobsona Szychowo, pisane wtedy Gut Szichowo (dobra Szychowo) podlegały
urzędowi domenalnemu w Toruniu. Tutejsi mieszkańcy według wyznania należeli albo do parafii ewangelickiej
albo katolickiej w Kowalewie, gdzie tutejsze dzieci chodziły do szkoły. Tu korzystno też z poczty, a wkrótce z
kolei żelaznej. Powierzchnia dóbr wynosiła 530, 48 morgów magdeburskich, n których wzniesiono 13
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budynków, w tym 6 domów mieszkalnych dla 83 mieszkańców, w tym 42 ewangelików i 41 katolików. 29
listopada 1897 roku na specjalne rozporządzenie Szychowo otrzymało nową, niemiecką nazwę „Heynerode”. W
1903 r. majątek liczył 135 ha i należał do właściciela ziemskiego Heyne. Szychowo należało na początku XX
wieku do okręgu gminnego lub gromady Bielsk i określane było w okresie międzywojennym, jako obwód
dominialny. Całość majątku stanowił zespół składający się z budynku mieszkalnego, który poprzedzał
dziedziniec oraz ogród i park. W 1928 roku właścicielem dóbr został Julian Reicha z żoną, a po II wojnie
światowej majętność przejął Wojewódzki Urząd Ziemski Pomorski. Robotnicy rolni pracowali w kilku
budynkach: stajniach, stodołach, oborach, chlewni, magazynach na zboże i paszę. W 1910 roku utworzono tu
urząd obwodowy (Amtsbezirk), do którego włączono Bielsk, Bielskie Budy, Gapę, Srebrniki, Sierakowo i samo
Szychowo.
Dziedzictwo kulturowe:

170.

Szychowo

171.

Szychowo

36

Pałac z zespołu podworskiego
REJESTR ZABYTKÓW NR A/1252
Teren parku podworskiego
REJESTR ZABYTKÓW NR A/1252

Ok. 1890 r.
II poł. XIX w.

Zabytki nieruchome archeologiczne: patrz załącznik nr 6 str. 21
Miejscowość:

WIELKAŁĄKA
Dawne nazwy:

Lancke, Lanka, Lanckaw, Lanken, (od 1553)
Gross Lankaw, Wielkalonka
Położenie:

Wieś położna ok. 6,5 km na południowy-zachód
od Kowalewa Pomorskiego, przy drodze krajowej
nr 15.

Fragment mapy z 1911 r.

Historia:

Pierwsza wzmianka o wsi Lancke pochodzi z lat 1414-1415 roku. W 1413 roku wzmiankowano w źródłach Hannusa Lanka.
Od początku przynależała do zakonu i komturii kowalewskiej a w czasach polskich, gdy włączono ją do Korony znalazła się
w powiecie chełmińskim. Zakon czerpał zyski z 34 łanów ziemi, z czego trzy były niezagospodarowane. Podczas wojny
trzynastoletniej w latach 1454–1466 osada i znajdujący się tu kościół zostały zniszczone i spalone. Po II pokoju toruńskim
wieś przeszła na własność króla polskiego, który obdarowywał nią zasłużone osoby. W 1519 r. wieś posiadał Henryk
Holzstein, w 1555 r. wojewoda chełmiński, Stanisław Kostka, a od 1567 r. należała do burmistrza toruńskiego, Jana
Strobanda. Kolejnym właścicielem został Jan Esken a w 1583 roku Jan Stroband junior i następnie Henryk Stroband. We wsi
na 51 łanach ziemi, pracowali zagrodnicy, komornicy i tzw. luźni. Dochody przynosiła też znajdująca się zapewne przy
drodze do Kowalewa karczma. W XVII wieku zyski z Wielkiej Łąki czerpał Jan Kos oraz Spytko Pstrokowski. W 1765 roku
dokonano szczegółowego spisu w królewszczyźnie łąkowskiej, którą gospodarzyła Konstancja z Łubów Bagniewska, wdowa
po Józefie Bagniewskim. Mieszkała ona w nowo wzniesionej rezydencji z kilkoma pokojami, którą zbudowano w konstrukcji
szachulcowej, a dach nakryto słomą. Obok stały chlewy i kurnik wzniesione w konstrukcji szkieletowej, wypełnione gliną,
„chruściana szopka”, wozownie, stajnie, spichrz oraz owczarnia i dwie okazałe stodoły. W podwórzu folwarcznych znajdował
się browar, izba w szachulec, ozdownia i sień w wiązarek i lepiankę, nad ozdem dachówka, nad izbą, sienią dach słomiany.
We wsi mieszkało 3 gburów: Marcin Fuss, Maciej i Wojciech Czaykowski, którzy mieszkali w szachulcowych chałupach,
mieli po kilka koni, krów i cieląt. Z kolei tzw. półgburkowie: Adam, Kazimierz, Szymon, Hieronim i Wojciech Grabarz nie
tylko gospodarowali na niewielkich gospodarstwach, ale także na pańskich polach. We wsi żył i gospodarował Jędrzej Meller,
młynarz, będący właścicielem młyna wodnego zwanego Krupką znajdującego się nad rzeczką Łąki. Wówczas we wsi
znajdowały się dwie karczmy. W XVIII w. wieś była dzierżawiona przez kasztelana chełmińskiego, Piotra Aleksandra
Czapskiego, od 1728 r. przez Władysława Orłowskiego, a od 1744 r. przez podkomorzego dworskiego, Jana Rafała
Gruszczyńskiego, po którym wdowa za zgodą królewską przekazała wieś Józefowi Bagniewskiemu. W kolejnych latach
Wielka Łąka należała do Józefa i Konstancji Bagniewskich. W 1773 r. większą część wsi przejęła generałowa Józefa
Jeżewska, do której należał również majątek w Brzeźnie. Majątek w Wielkiej Łące ówcześnie obejmował 40 włók ziemi,
karczmę z wyszynkiem, część lasu oraz młyn wodny na rzeczce Łące, Krupkę i Józefat. W 1801 r. dobra przeszły w ręce
Augustyna Działowskiego, a po nim Julianny Działowskiej. Ostatnimi, przedwojennymi właścicielami majątku byli
Gajewscy, którzy gospodarzyli na obszarze nieco ponad 764 hektarów. Według danych z końca XIX wieku w Wielkiej Łące
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gospodarowano na 1167 ha gruntów, w tym 867 gruntów ornych, 37 ha łąk i 117 ha lasu. W 1885 roku wieś zamieszkiwało
386 mieszkańców w tym 354 katolików i 32 ewangelików. Na początku XX wieku właścicielką Wielkiej Łąki była Maria
Potocka z domu Gajewska.W 1931 roku majątek stał się własnością Felicji Iwanowskiej córki Stefana Iwanowskiego i jego
żony Ludwiki z domu Gajewskiej. W 1946 roku całość przejął skarb państwa polskiego. Prócz budynku dworskiego dla
zarządcy odnotowano, iż kompleks gospodarczy tworzyły stodoły, stajnie, chlewy, kuźnia, w której znajdował się młot
parowy, remiza strażacka, budynek z kotłem parowym oraz zespół budynków mieszkalnych: cztery dla dwóch rodzin każdy,
cztery dla czterech rodzin każdy i jeden dla sześciu rodzin. W 1931 roku w polu postawiono stodołę.
Zabytki nieruchome:

172.

Wielka Łąka

173.

Wielka Łąka

174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.

Wielka Łąka
Wielka Łąka
Wielka Łąka
Wielka Łąka
Wielka Łąka
Wielka Łąka
Wielka Łąka
Wielka Łąka - Struś

182.

Wielka Łąka - Krupka

7

Dom w zagrodzie
Kościół parafialny p.w. ŚŚ. Katarzyny i Małgorzaty
REJESTR ZABYTKÓW NR A/254

Ogrodzenie kościoła p.w. ŚŚ. Katarzyny i Małgorzaty
Kaplica przedpogrzebowa przy kościele
Kapliczka przy kościele
Cmentarz przykościelny
Cmentarz parafialny rzym. – kat.
Park podworski
Kapliczka przydrożna
Kapliczka przydrożna
Młyn wodny

REJESTR ZABYTKÓW NR A/1509
Zabytki nieruchome archeologiczne: patrz załącznik nr 6 str. 21-23

Pocz. XX w.
XIII/XIV w.,
1861-1863 r.
1863 r.
1863 r.
1863 r.
XIV w.
II poł. XIX w.
II poł. XIX w.
XIX/XX w.
1945 r.
1929 r.

Miejscowość:

WIELKIE RYCHNOWO
Dawne nazwy:

Richeno, Riechnau (niem.), Reischenau,
Richenaw, Reychenaw, Rychnowo,
Gross Reichenau
Położenie:

Wieś położna ok. 7 km na zachód od Kowalewa
Pomorskiego, a ok. 4 km na północny-wschód od
Wielkiej Łąki.

Fragment mapy z 1910 r.

Historia:
Najstarsza wzmianka o wsi Rychnowo pochodzi z 1405 roku, kiedy to Dytrych z Rychnowa otrzymał z rąk wielkiego mistrza Konrada von
Jungingena odszkodowanie za utratę konia. Pierwotnie dobra rychnowskie liczące 32 łany należały do komturii kowalewskiej. Rycerz
dzierżawiący 15 łanów zobowiązany był do wystawienia jednej służby w zbroi na potrzeby zakonu oraz opłaty rocznej w wysokości dwóch
grzywien i 8 szkotów czynszu. W czasach nowożytnych, po wojnie 13-letniej Rychnowo przeszło w ręce królewskie. W 1526 roku Zygmunt
I Stary nadał Stanisławowi Rychnowskiemu przywilej posiadania wsi Rychnowo. Na świętego Tomasza Akwinatę dzierżawę przejął Jan
Głuchowski za 400 grzywien. W 1570 r. jako dzierżawca wzmiankowany jest Maciej Orłowski. Kolejnymi właścicielami byli Elzanowski,
Stenzel, Rychnowski i Hieronim Bystram. W 1616 r. Miasto Toruń nabyło wieś wraz z Borównem i folwarkiem Orzechowo od Waleriana
Bystrama, w zamian za Skłodzewo, dopłacając 40 000 florenów. W 1678 r. dzierżawcą Rychnowa był Kromberger, a w 1688 r. David
Janson, a od 1691 r. Franciszek graf de Andrault de Buy i jego żona Maria Lamberta baronessa de Fermamont. W 1700 r. miasto Toruń
przekazało zarząd nad kluczem rychnowskim toruńskiemu obywatelowi i słodownikowi z zawodu Wilhelmowi Lenckiemu. Po 1718 r.
dobrami zarządzał Jan Salomon Rostauscher. Rychnowska warzelnia piwa zaopatrywała wówczas osiem podległych sobie karczm. W
Rychnowie pracował również kowal i kołodziej, 7 zagrodników i 4 ratajów. W XVIII w. folwarkiem zarządzali Adam i Jerzy Mlekiccy,
Mateusz Ciborski, Wilhelm Ziegler, Szymon Kagel, Jakub Wolff, Józef Pereski i Jan Wolff. W 1773 r. Rychnowo wcielono do zaboru
pruskiego. Wówczas wieś zajmowała obszar w wielkości 24 łanów, zamieszkanych przez 86 osób. W 1824 r. po odłączeniu dóbr Mariany
wieś posiadała 2728 mórg magdeburskich. Kolejnymi dzierżawcami wsi byli Friedrich Wilhelm Kummer, Gustaw Baumeister, Hermann
Schmidt i Henny Schmidt. 1868 r. Rychnowo należało do parafii katolickiej w Wielkim Rychnowie a ewangelickiej w Kowalewie. Na terenie
osady znajdowały się 24 budynki, z czego 14 mieszkalnych dla 220 mieszkańców. Według wyznania było 52 Niemców i 168 Polaków. W
1885 r. obszar dóbr wynosił 600 ha ziemi., w tym 20 ha łąk. Mieszkało tu 142 katolików i 47 ewangelików oraz 4 Żydów. Na początku XX
w. na terenie wsi wydzielono 80 odrębnych własności ziemskich. Część dóbr rychnowski została poddana wcześniej parcelacji przez Pruską
Komisję Osadniczą i ten obszar Rychnowa określano, jako Wielkie Rychnowo. Powstało ono w 1843 r., poprzez wydzielenie 49 parceli. W
czasach pruskich ta część dawnego Rychnowa określana była, jako Rychnowo Wybudowanie. Jej powierzchnia wynosiła 788,19 morgów
magdeburskich, na których wzniesiono 68 budynków w tym 60 mieszkalnych dla 432 mieszkańców. W 1885 r. mieszkało tu 417
mieszkańców, w tym 231 ewangelików. W okresie międzywojennym część gospodarstw została wykupiona przez Polaków, następnie po II
wojnie światowej część poniemieckich gospodarstw osiedlili osadnicy z ziem kieleckich. W 1905 r. na terenie Rychnowa wybudowano nowa
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szkołę ewangelicką, która po wojnie służyła, jako przedszkole i biblioteka. Znajdowała się tu również remiza strażacka, przytułek dla
biednych. W 1911 r. wspólnota ewangelicka wzniosła okazały kościół określany, jako kościół ,,Braci morawskich”. Budynek właściciela
majątku, będący również leśniczówką, został przeznaczony na pastorówkę. W latach 1948-1950 budynek kościoła ewangelickiego został
przebudowany na szkołę. W 1938 r. na terenie wsi Rychnowo wzniesiono kaplice katolicką, która powstała na miejscu średniowiecznego
kościoła. Pierwsza świątynia w Rychnowie powstała najprawdopodobniej przed 1410 rokiem.. W XVI w. kościół podupadł i przez dłuższy
czas stał pustkami. Rolę kościelną przyłączono do folwarku, a w dawniejszej plebanii zamieszkał kmieć. O kościele napisano w wizytacji z
1647 r., wzmiankując o zapadniętym dachu i istnieniu tylko ceglanych murów świątyni. Po wytoczonym w latach 1682-83 procesie przez
biskupa Opalińskiego Miastu Toruń, za zabranie trzech kościołów katolikom, miasto odbudowało między innymi kościół w Rychnowie.
Około 1685 r. kościół w Rychnowie był gotowy. Magistrat miasta Toruń nie wydał jednak 4 włók plebańskich a zobowiązał się za to do
płacenia proboszczowi 200 florenów rocznie. Wcześniej już w 1651 r. Waleryan Bystram, dawniejszy dziedzic Rychnowo zapisał na
utrzymanie kościoła 500 florenów. Kościół w Rychnowie przyłączono, jako filię do parafii w Wielkiej Łące. Ponownie pozostawiony bez
opieki kościół podupadał. Od 1800 r. stał już pustkami. Na pół walącą się ruinę rozebrano w 1845 r. i sprzedano za 73 talary. Ołtarz, ambona,
ławki i chrzcielnica dostały się kościołowi w Łążynie.
Zabytki nieruchome:

183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.

Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
(d. Hofleben)
Wielkie Rychnowo
(d. Hofleben)
Wielkie Rychnowo
(d. Hofleben)
Wielkie Rychnowo
(d. Hofleben)
Wielkie Rychnowo
(d. Hofleben)
Wielkie Rychnowo
(d. Hofleben)
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo

80
85
91

Budynek dworca kolejowego
Dróżnicówka + budynek gospodarczy
Kolejowy budynek mieszkalny + budynek gospodarczy
Kolejowy budynek mieszkalny + budynek gospodarczy
Kolejowy budynek mieszkalny + budynek gospodarczy
Dom w zagrodzie
Kaplica p.w. Św. Jana Chrzciciela
Kapliczka przydrożna
Dom w zagrodzie
Dom w zagrodzie
Dom + budynek gospodarczy w zagrodzie
Dwór z dawnego zespołu folwarcznego
Założenie parkowe z dawnego zespołu folwarcznego
Dom w zagrodzie
Dom w zagrodzie
Dróżnicówka
Wiadukt przy dróżnicówce nr 73
Dom w zagrodzie
Dom w zagrodzie
Dom w zagrodzie

Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
1938 r.
1957 r.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
3 ćw. XIX w.
3 ćw. XIX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
XIX/XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.

96

Poczta w zespole dworca kolejowego

Pocz. XX w.

98

Dom w zagrodzie

Pocz. XX w.

122

Dom w zagrodzie

Pocz. XX w., 1939 r.

123

Dróżnicówka

Pocz. XX w.

124

Kolejowy budynek mieszkalny + budynek gospodarczy

Pocz. XX w.

125

Kolejowy budynek mieszkalny + budynek gospodarczy

Pocz. XX w.

Szkoła
Cmentarz ewangelicki

1905 r.
II poł. XIX w.

3
4
5
6
19
37
37
49
50
51
54
65
72
73

Zabytki nieruchome archeologiczne: patrz załącznik nr 6 str. 23 i 24
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Miejscowość:

ZAPLUSKOWĘSY
Dawne nazwy:

Za-Pluskowenz, Zapluskowenz
Położenie:

Wieś położna ok. 3 km na północ od Kowalewa
Pomorskiego, przy drodze prowadzącej z
Kowalewa pomorskiego do Wąbrzeźna.
Fragment mapy z 1911 r.
Historia:

Majątek znajdujący się w połowie XIX w. na granicy Pluskowęsów i Frydrychowa należący do Amelii Moeller i
sąsiadujący z majętnością Paula Wolffa. W 1868 r. Zapluskowęsy liczyły 365,61 morgów magdeburskich, na
których znajdowało się 15 budynków w tym 5 mieszkalnych, przeznaczonych dla 54 osób, w tym 32
ewangelików
Zabytki nieruchome:

211.

Zapluskowęsy

2

Dom w zagrodzie

I ćw. XX w.

212.

Zapluskowęsy

3

Dom w zagrodzie

I ćw. XX w.

Zabytki nieruchome archeologiczne: patrz załącznik nr 6 str. 24 i 25

7.5 ZABYTKI NIERUCHOME
Na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie znajduje się wiele cennych zabytków nieruchomych, wśród których
należy wymienić przede wszystkim zabytki sakralne, zabytki sztuki obronnej, zabytki architektury
rezydencjonalnej, zabytki techniki oraz zabytkowe założenia zieleni projektowanej oraz zabytkowe cmentarze,
obecnie często nieczynne i zapomniane.
7.5.1 ZABYTKI SAKRALNE
Do najcenniejszej grupy należą zabytki sakralne, wzniesione w większości na przełomie XIII/XIV wieku. Prawie
wszystkie zabytki sakralne z terenu gminy zostały już w 30-latach XX wieku wpisane do rejestru zabytków.
GMINA KOWALEWO POMORSKIE – WYKAZ ZABYTKÓW SAKRALNYCH
LP.

MIEJSCOWOŚĆ

OBIEKT
(funkcja pierwotna)
Kościół parafialny p.w. Św.
Bartłomieja

DATOWANIE

FORMA OCHRONY

Pocz. XIV w.

REJESTR ZABYTKÓW
NR A/363

Kościół parafialny
p.w. św. Mikołaja

Pocz. XIV w.

REJESTR ZABYTKÓW
NR A/365

Kościół parafialny p.w. Św. Jana
Chrzciciela

Pocz. XIV w.,
1801 r.

REJESTR ZABYTKÓW
NR A/362

4. Srebrniki

Kościół parafialny p.w. Matki
Boskiej Śnieżnej

koniec XIII w.,
1700r.

REJESTR ZABYTKÓW
NR A/351

5. Srebrniki

Kaplica przedpogrzebowa

Pocz. XX w.

1. Chełmonie
Kowalewo Pomorskie

2. Plac 700-lecia
3. Pluskowęsy
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6. Wielka Łąka

Kościół parafialny p.w. ŚŚ.
Katarzyny i Małgorzaty

XIII/XIV w.,
1861-1863 r.

7. Wielka Łąka

Kaplica przedpogrzebowa przy
kościele

1863 r.

Kaplica p.w. Św. Jana Chrzciciela

1938 r.

8. Wielkie Rychnowo

REJESTR ZABYTKÓW
NR A/254

7.5.2 ZABYTKI BUDOWNICTWA OBRONNEGO
Niemniej cenne zabytki sztuki średniowiecznej zachowane na terenie gminy, stanowią trzy przykłady
dawnego budownictwa obronnego, znajdujące się w mieście Kowalewo Pomorskie, będące świadkami
najdawniejszych dziejów osady, a są nimi:
GMINA KOWALEWO POMORSKIE – ZABYTKI BUDOWNICTWA OBRONNEGO
OBIEKT
(funkcja pierwotna)

DATOWANIE

FORMA OCHRONY

1. Kowalewo Pomorskie

Ruiny zamku krzyżackiego

XIII/XIV w.

REJESTR ZABYTKÓW
NR A/150/66

2. Kowalewo Pomorskie

Pozostałości ceglano-kamiennych
murów miejskich z pocz. XIV w.

XIV w.

REJESTR ZABYTKÓW
NR A/145/63

LP.

MIEJSCOWOŚĆ

Wszystkie powyższe zabytki wpisano do rejestru zabytków objęto pełną ochroną konserwatorską.
7.5.3 ZABYTKI ARCHITEKTURY REZYDENCJONALNEJ
Kolejną grupą zabytków nieruchomych o znacznych wartościach zabytkowych stanowią założenia dworskoparkowe lub pałacowo-parkowe oraz założenia folwarczne pochodzące z II połowy XIX w. lub z pocz. XX w., z
zachowanymi w przewarzającej części dworami lub pałacami, budynkami gospodarczymi o różnym stanie
zachowania oraz założeniami zieleni projektowanej. Na szczególną uwagę zasługują zespoły znajdujące się w
Mlewcu i Piątkowie, które charakteryzują się zachowanym pierwotnego układu przestrzennym oraz większości
gospodarczych zabudowań folwarcznych.
Niestety w najlepszym stanie zachowania znajduje się tylko pałac w Piątkowie, dwór w Pluskowęsach oraz
Pruskiej Łące. Natomiast pozostałe dwory w mniejszym lub większym stopniu ulegają dalszej destrukcji,
poprzez brak bieżących prac konserwatorskich lub niewłaściwe użytkowanie zabytku i niedostateczną
ochronę. Niestety w przeważającej części rezydencji zachowały się nieliczne ślady pierwotnego wyposażenia i
wystroju. Większość wnętrz poszczególnych dworów i pałaców uległa zniszczeniu, po II wojnie światowe, po
przejęciu ich przez Skarb Państwa Polskiego i przekształceniu dawnych zespołów folwarcznych w Państwowe
Gospodarstwa Rolnicze. Na obecny zły stan dworów wpływa niewłaściwe użytkowanie ich, poprzez pełnienie
przez nie funkcji mieszkań komunalnych oraz brak wymaganych środków na prowadzenie prawidłowych prac
konserwatorskich.
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GMINA KOWALEWO POMORSKIE – WYKAZ ZABYTKÓW ARCHITEKTURY REZYDENCJONALNEJ
LP.

MIEJSCOWOŚĆ

1.

FORMA
OCHRONY

NR

OBIEKT

DATOWANIE

Chełmonie

6

Dwór z oficyną w zespole
podworskim

XVIII w.,
poł. XIX w.

2.

Chełmoniec

9

Dwór w zespole podworskim

4 ćw. XIX w.

3.

Kowalewo
Pomors
kie

ul.
Odrodzenia 2

Pałac w zespole podworskim

II poł. XIX w.,
1923 r.

4.

Martyniec

10

Dwór w zespole folwarczyn

3 ćw. XIX w.

5.

Mlewiec

8

Dwór w zespole podworskim

4 ćw. XIX w.,
przeb. XX w.

6.

Napole

19

Dwór z zespołu folwarcznego

Koniec XIX w.

7.

Piątkowo

1

Pałac + oficyna
w zespole podworskim

1850-1852 r.

REJESTR
ZABYTKÓW
NR A/106

8.

Pluskowęsy

75

Dwór w zespole podworskim

4 ćw. XIX w.

REJESTR
ZABYTKÓW
NR A/910

9.

Pruska Łąka

60

Dwór w zespole podworskim

4 ćw. XIX w.

10. Szychowo

36

Pałac z zespołu podworskiego

ok. 1890 r.

Wielkie
Rychnowo

54

Dwór z dawnego zespołu
folwarcznego

3 ćw. XIX w.

11.

REJESTR
ZABYTKÓW
NR A/1252

7.5.4 ZABYTKOWE UKŁADY PRZESTRZENNE
W ewidencji zabytków ujęto kilka układów przestrzennych, które zachowały pierwotne rozplanowanie i
posiadają wartości zabytkowe. Miasto Kowalewo Pomorskie posiada bardzo dobrze zachowany i czytelny
układ średniowiecznego podziału miasta, jak również czytelny XIX-wieczny układ pochodzący z ówczesnej
rozbudowy. Do najlepiej zachowanych terenów podworskich należy Piątkowo i Mlewo. Nadal w rejestrze
zabytków znajduje się teren zespołu podworskiego w Pluskowęsach, niestety oprócz parku, został on do tej
pory rozparcelowany i obecnie jest praktycznie nieczytelny, dlatego proponuje się, aby podjęto czynności
wykreślenia terenu zespołu podworskiego w Pluskowęsach z rejestru zabytków, z pominięciem parku.

Id: 0F785DAC-17CA-41BF-B98C-04175DAD702B. Podpisany

Strona 69

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY KOWALEWO POMORSKIE
NA LATA 2013-2017

GMINA KOWALEWO POMORSKIE – ZABYTKOWE UKŁADY PRZESTRZENNE
LP.

MIEJSCOWOŚĆ

OBIEKT
(funkcja pierwotna)

NR

Kowalewo
Pomorskie
2. Chełmonie

6

Teren założenia dworsko-parkowego

Poł. XIX w.

3. Chełmoniec

9

Teren założenia dworsko-parkowego

II poł. XIX w.

4. Gapa

1

Teren założenie dworsko-parkowego

Koniec XIX w.

5. Mlewiec

8

Teren założenia dworsko-parkowego

4 ćw. XIX w.

6. Piątkowo

1

Teren zespołu podworskiego

II poł. XIX w.

7. Pluskowęsy

75

Teren założenia dworsko-parkowego

4 ćw. XIX w.

8. Pruska Łąka

60

Teren założenia dworsko-parkowego

II poł. XIX w.

9. Srebrniki

10

Teren założenia folwarcznego

1.

Historyczny układ urbanistyczny

FORMA
OCHRONY

DATOWANIE

XIII w., XIX w.

REJESTR
ZABYTKÓW
NR A/106
REJESTR
ZABYTKÓW
NR A/910

4 ćw. XIX w.

7.5.5 ZABYTKI ZIELENI PROJEKTOWANEJ
Na terenie miasta i gminy Kowalewo pomorskie zachowało się kilkanaście parków oraz założeń zieleni
projektowanej. Zachowały się one do naszych czasów w różnym stanie zachowania. Jedne z nich, jak wpisany
do rejestru zabytków park podworski w Szychowe, stanowi jego relikt. Natomiast parki podworskie czy
folwarczne w Kowalewie Pomorskim, Mlewcu, Piątkowie, Pluskowęsach, Pruskiej Łące oraz Szewie i Wielkiej
Łące zachowały chociaż częściowo czytelny układ alei i część pierwotnej zieleni oraz pierwotne granice.
GMINA KOWALEWO POMORSKIE – ZABYTKOWE ZAŁOŻENIA ZIELENI PROJEKTOWANEJ
LP.

MIEJSCOWOŚĆ

OBIEKT
(funkcja pierwotna)

NR

DATOWANIE

1.

Chełmonie

6

Park w zespole podworskim

Poł. XIX w.

2.

9

Park w zespole podworskim

II poł. XIX w.

2

Park podworski

II poł. XIX w.

1

Park w zespole głównego dworca
kolejowego

Po 1870 r.

Park miejski

Pocz. XXw.

6.

Chełmoniec
Kowalewo Pomorskie
ul. Odrodzenia
Kowalewo Pomorskie
ul. Główny Dworzec
Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności
Frydrychowo

Park z zespołu podworskiego

II poł. XIX w.

7.

Kiełpiny

Teren parku podworskiego

I poł. XIX w.

8.

Lipienica

Park w zespole podworskim

II poł. XIX w.

9.

Mlewiec

Park w zespole podworskim

4 ćw. XIX w.

3.
4.
5.

10. Napole
11. Piątkowo

8

19 Park podworski
1 Park w zespole podworskim
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NR A/106

12. Pluskowęsy

75 Park podworski

4 ćw. XIX w.

13. Pruska Łąka

60 Park podworski

II poł. XIX w.

14. Szewa

Park podworski

II poł. XIX w.

15. Szychowo

Teren parku podworskiego

II poł. XIX w.

16. Wielka Łąka

Park podworski
Założenie parkowe z dawnego
zespołu folwarcznego

II poł. XIX w.

17. Wielkie Rychnowo

REJESTR
ZABYTKÓW
NR A/910

REJESTR
ZABYTKÓW
NR A/1252

3 ćw. XIX w.

7.5.6 ZABYTKOWE CMENTARZE
Ostatnią grupę zabytków nieruchomych będących świadkami dawnej społeczności gminy, stanowią
cmentarze. Większość z nich to cmentarze nieczynne ewangelickie, często zaniedbane, o nieczytelnych
granicach, z pojedynczymi zachowanymi nagrobkami w postaci tumb, krzyży lub tablic inskrypcyjnych. Do
najlepiej zachowanych cmentarzy ewangelickich należą: cmentarz w Bielsku, Nowym Dworze (d. Rychnowo),
Sierakowie, Wielkim Rychnowie. Cmentarze w Wielkim Rychnowie, jako jedyny zachował pierwotną zieleń,
obecnie w postaci starodrzewia.
GMINA KOWALEWO POMORSKIE – ZABYTKOWE CMENTARZE
OBIEKT
(funkcja pierwotna)

NR
DZIAŁKI

DATOWANIE

Bielsk
Chełmonie
Chełmonie
Chełmonie
Chełmoniec
Kowalewo Pomorskie
Plac 700-lecia
Kowalewo Pomorskie
ul. Toruńska
Kowalewo Pomorskie
ul. Toruńska
Kowalewo Pomorskie
ul. Toruńska
Kowalewo Pomorskie
ul. 23 S tycznia

Cmentarz ewangelicki
Cmentarz przykościelny
Cmentarz ewangelicki
Cmentarz parafialny rzym. – kat.
Cmentarz ewangelicki

22
133
111
114
63

XIX/XX w.
XIV w.
II poł. XIX w.
II poł. XIX w.
II poł. XIX w.

Cmentarz przykościelny

152

XIV w.

Cmentarz parafialny rzym. – kat.

205

Poł. XIX w.

Cmentarz parafialny rzym. – kat.

141

1890 r.

Cmentarz ewangelicki

206

XVIII/XIX w.

11.

Elzanowo

Cmentarz ewangelicki

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kiełpiny
Lipienica
Nowy Dwór
Nowy Dwór
Pluskowęsy
Pluskowęsy
Pruska Łąka
Sierakowo
Srebrniki

Cmentarz ewangelicki
Cmentarz ewangelicki
Cmentarz ewangelicki
Cmentarz ewangelicki
Cmentarz przykościelny
Cmentarz ewangelicki
Cmentarz ewangelicki
Cmentarz ewangelicki
Cmentarz przykościelny

LP.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

MIEJSCOWOŚĆ

Teren cmentarza żydowskiego
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OCHRONY

30 lata XIX w.
122/2

Poł. XIX w.

10
114
120
195
78/1
187
66
139
133,135/

II poł. XIX w.
II poł. XIX w.
II poł. XIX w.
II poł. XIX w.
XIV w.
I poł. XIX w.
II poł. XIX w.
II poł. XIX w.
XIV w.
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21.
22.
23.

Wielka Łąka
Wielka Łąka
Wielkie Rychnowo

Cmentarz przykościelny
Cmentarz parafialny rzym. – kat.
Cmentarz ewangelicki

1
96
12/2
250

XIV w.
II poł. XIX w.
II poł. XIX w.

7.6 ZABYTKI RUCHOME
Zabytki ruchome wpisane do rejestru zabytków i znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków na
terenie Gminy Kowalewo Pomorskie stanowią w przede wszystkim wyposażenie kościołów. Ze względu na ich
bezpieczeństwo w opracowaniu nie zostają przytoczone żadne dane z tego zakresu.

7.7 ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE
Na terenie gminy znajduje się zewidencjonowanych 791 stanowisk, w tym dwa wpisane do rejestru zabytków.
Stanowiska wpisane do rejestru zabytków to grodziska stożkowate, które zostały szerzej omówione w
kolejnym punkcie. Pozostałe stanowiska to osady, punkty osadnicze, cmentarzyska, groby i inne formy, które
pochodzą również z czasów prehistorycznych.
W XIX w. w pobliżu miasta Kowalewa znaleziono pochodzące z różnych okresów osady, narzędzia: dwie fibule,
jedną z brązu, drugą z miedzi i srebra oraz dwie urny. Na terenie wsi Szychowa, w pobliżu torfowisk
znajdowały się niegdyś palafity, czyli osady wzniesione na palach wbitych w wodę. Podobna osada
zlokalizowana była również w pobliżu grodu w Napolu i jeziora
Oszczywilk. Ludzie pojawili się tu w okresie schyłkowego paleolitu a więc od 10000-9000 lat p.n.e. Już w XIX
wieku na terenie gminy Kowalewa dokonano odkryć archeologicznych. Na torfowiskach znajdujących się w
kierunku Szychowa znaleziono cztery narzędzia z rogów jelenia, świadczące o pobycie w tym regionie
paleolitycznych myśliwych. Kolejne odkrycia pozostawiły świadectwo aktywności łowieckiej ludzi, którzy
zajmowali się nie tylko myślistwem, ale również rybołówstwem rzecznym i jeziornym, a pochodzili ze
środkowej epoki kamienia. Na trenie Mlewa odnaleziono kamienne kręgi i kurhany wskazują na powstawanie
pierwszych form budownictwa związanego z życiem pozagrobowym. Odkryto również relikty szałasu
zbudowanego na planie koła o średnicy 3,15 m i częściowo zagłębionego w ziemi. Śladami pobytu ówczesnych
mieszkańców są mezolityczne narzędzia w postaci krzemieńców, znane z Mlewa, Mlewca, Nowego Dworu,
Srebrnik, Sierakowa, Frydrychowa, Zapluskowęs czy Szychowa.
Z okresu neolitu Neolit pochodzą zabytki w postaci naczyń i narzędzi odnalezionych w Mlewie, Nowym
Dworze, Srebrnikach, Borównie, Wielkim Rychnowie, Szychowie i Chełmońcu.
W epoce tej zajmowano się już hodowlą zwierząt i uprawą roli. Trzebiono lasy, pogorzeliska wykorzystując do
zasiewu zbóż. Na początku IV tysiąclecia na obszar gminy dotarła ludność zaliczana do kultury pucharów
lejkowatych. Osadnicy ci produkowali potrzebne w rolnictwie narzędzia, w tym dłuta, siekiery i topory, z
których jeden znaleziono w Kiełpinach. Na przełomie V i VI w. na terenach obecnej gminy pojawiła się ludność
należąca do kultury tzw. późnej ceramiki wstęgowej. Ślady tej kultury odnaleziono w Kowalewie, Mlewie,
Nowym Dworze, Wielkim Rychnowie, Srebrnikach, Chełmońcu, Frydrychowie i Borównie. Kolejnymi kulturami,
jakie pojawiły się na terenie gminy Kowalewo to: kultura amfor kulistych, kultura sznurowa, która w regonie
pozostawiła po sobie kamienne narzędzia, w tym topory oraz pochodzące z epoki brązu i żelaza – okresu
halsztackiego oraz okresu lateńskiego. Do kultury łużyckiej zalicza się znaleziska w postaci naczyń z Chełmonia,
a do kultury wschodniopomorskiej ślady stanowisk z Kowalewa Pomorskiego, Sierakowa, Wielkiego
Rychnowa, Frydrychowa i Szychowa. W Mlewcu odkryto popielnicę nakrytą misą, którą wydobyto z
odnalezionego grobu skrzynkowego. Następne zabytki archeologiczne pochodzą z okresu
wczesnośredniowiecznego, pomiędzy 570 a 1250 rokiem. Wówczas Słowianie wznosili grodziska w Napolu
oraz otwarte, nieobronne osady w Borównie, Pluskowęsach i Wielkiej Łące. Pochodzą one z II połowy VII i z
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VIII wieku. Znaleziono w nich naczynia ręcznie lepione a następnie obtaczane przykrawężnie na kołach
garncarskich. Takie relikty ujawniono w Borównie, Kowalewie Pomorskim, Mlewcu, Mlewie, Wielkim
Rychnowie, Sierakowie i Zapluskowęsach. Kolejne naczynia wskazują na nieco późniejsze osadnictwo,
datowane tym razem na wiek IX. Są to naczynia obtaczane częściowo na kołach garncarskich, które
wykonywano także w wieku X. Ceramikę taką odnaleziono w Borównie, Chełmoniach, Chełmońcu, Kowalewie,
Mlewcu, Mlewie, Piątkowie, Pluskowęsach, Wielkim Rychnowie i Zapluskowęsach. W X i XI wieku
produkowano już większą ilość naczyń, które toczono już także w całości na kołach garncarskich. Naczynia
takie znaleziono także w Kowalewie Pomorskim, Borku, Napolu i Mlewcu. W Napolu funkcjonowała osada
przygrodowa, gdzie taką ceramikę produkowano. Na samym grodzisku w Napolu odkryto wędzidło, kółka,
fragmenty żelaznego kabłąka, szydła, rozcieracze i liczne kości zwierzęce. W wodach jeziora odkryto ślady
osady palafitowej, czyli wzniesionej na specjalnych palach. Odnajdowano też liczne skarby składające się ze
srebrnych monet. W 1800 roku królewieckie Towarzystwo Prehistoryczne zakupiło 47 monet arabskich z
dynastii Samanidów datowanych na okres od 896 do 954 roku, na które natrafiono w okolicy Kowalewa. W
Wielkim Rychnowie z kolei odkryto w 1854 roku 1300 monet srebrnych, pochodzących z XI w.
Na terenie gminy znajdują się również świadectwa późnośredniowiecznego osadnictwa, czyli dawne
grodziska. Stanowią one najważniejsze punkty osadnicze ówczesnych, piastowskich dóbr zwanych ostrowickogolubskimi albo włością ostrowicką. Do zespołu tych grodzisk należy grodzisko w Napolu, Kowalewie (na
terenie zamku krzyżackiego) oraz grodziska w Chełmońcu i znane głównie ze źródeł grodzisko w Bielsku.
Również osadnictwo późnośredniowieczne odnaleziono w Chełmoniu, Elzanowie, Frydrychowie, Kiełpinach,
Marianach, Mlewie i Mlewcu, Napolu, Srebrnikach Szewie i Wielkiej Łące.

7.8 ZABYTKI OBJĘTE PRAWNYMI FORMAMI OCHRONY
Podstawową formę ochrony zabytków według Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia
23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568, art. 7 z późn. zm.) stanowi:
 wpis do rejestru zabytków,
 uznanie za pomnik historii
 utworzenie parku kulturowego
 ustalenia ochrony w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie tylko kilkanaście zabytków objętych jest dotychczas prawnymi
formami ochrony, w postaci wpisu do rejestru zabytków, czy poprzez ustalenia ochrony w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego. Żaden zabytek nie jest chroniony prawnie poprzez uznanie za
pomnik historii, czy utworzenie parku kulturowego.
7.8.1 REJESTR ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH
Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162,
poz. 1568, art. 8 z późn. zm) rejestr zabytków prowadzi wojewódzki konserwator zabytków, w tym przypadku
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Toruniu, który, zgodnie z przytoczoną powyżej
ustawą, jako jedyny organ ochrony zabytków posiada kompetencje wpisywania zabytków do rejestru. Wpis
zabytku do rejestru zabytków dokonywany jest na mocy decyzji administracyjnej, w księdze rejestru zabytków,
określanej w zależności od kategorii zabytku właściwym symbolem:
 księga A – zabytki nieruchome,
 księga B – zabytki ruchome,
 księga C – zabytki archeologiczne.
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Zabytek nieruchomy może zostać wpisany do rejestru z urzędu lub na wniosek właściciela lub użytkownika
wieczystego gruntu, na którym zabytek się znajduje (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568, art. 9, ust. 1 z późn.
zm.). Do rejestru może być wpisane otoczenie zabytku wpisanego do rejestru, a także nazwa geograficzna,
historyczna lub tradycyjna tego zabytku. Wpisu dokonuje właściwy Wojewódzki Konserwator Zabytków
wydając decyzję administracyjną.
Zabytek wpisany do rejestru, który uległ zniszczeniu w stopniu powodującym utratę jego wartości
historycznej, artystycznej lub naukowej albo, którego wartość będąca podstawą wydania decyzji o wpisie do
rejestru nie została potwierdzona w nowych ustaleniach naukowych, zostaje skreślony z rejestru . Skreślenie z
rejestru następuje na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.
Na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie do rejestru zabytków nieruchomych i archeologicznych do tej
pory wpisano 20 zabytków, w tym: 5 zabytków architektury sakralnej, 3 zabytki architektury rezydencjonalnej;
3 zabytki budownictwa obronnego, 1 zabytek techniki, 1 zabytek budownictwa użyteczności publicznej, 3
zabytki zieleni, 2 zabytki w postaci układów przestrzennych oraz 2 zabytki archeologiczne. Do rejestru
zabytków wpisano:

I.

REJESTR ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH:

MIEJSCOWOŚĆ

OBIEKT

NR REJESTRU

DATA DECYZJI

CHEŁMONIE

Kościół parafialny
p.w. św. Bartłomieja

Rejestr zabytków
A/363

Decyzja
z dnia 22 kwietnia 1930

Kościół zbudowany w I poł. XIV w. W latach 1862-1865 gruntownie odnowiony w duchu
neogotyckim. Wówczas pozbawiony drewnianej wieży znajdującej się od zachodu. W 1890 r.
poddany ponownym pracom. Gotycki, orientowany, salowy, murowany z cegły o wątku
gotyckim, z użyciem zędrówki. Prezbiterium dwuprzęsłowe, zamknięte od wschodu prosto. Z
niewielką prostokątną zakrystią na osi. Nawa nieco szersza i wyższa od prezbiterium,
czteroprzęsłowa z neogotycką kruchtą od południa. Wnętrze przekryte XIX-wieczną
konstrukcją dachową półotwartą z pułapem górnym. Kościół przekryty dachami
dwuspadowymi.
KOWALEWO
POMORSKIE
Plac 700-lecia

Kościół parafialny
p.w. św. Mikołaja

Rejestr zabytków
A/365

Decyzja z dnia
19 marca 1930

Kościół zbudowany na pocz. XIV w. W II poł. XIV w. lub na pocz. XV w. przedłużony ku
zachodowi o dwa przęsła. Na przełomie XVII i XVIII w. gruntownie odnowiony, wraz z
przekształceniem wnętrza w stylu barokowym. Wówczas nadbudowano wieżę nad szczytem
zachodnim. Z tego czasu pochodzi również południowa kaplica. Około 1900 r. gruntownie
odnowiony. Zrekonstruowano szczyt wschodni i przedłużono zakrystię. Kościół gotycki,
zbarokizowany, salowy, na rzucie wydłużonego prostokąta, pięcioprzęsłowy, z szóstym
znacznie krótszym przęsłem od wschodu. Od północy w części wschodniej z zakrystią, a od
południa z kwadratową kaplicą. Z wnętrzem przekrytym stropem drewnianym. Kościół
przekryty dachem dwuspadowym, wieża czterospadowym zwieńczonym iglicą czworoboczną.

KOWALEWO
POMORSKIE

Ruiny zamku
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Zamek rozpoczęto budować najprawdopodobniej około 1280 r. Rozbudowa przedzamcza
nastąpiła w I poł. XIV w. Budynki zamku głównego wzniesiono zapewne na pocz. XIV w. Po
uszkodzeniach w okresie wojen szwedzkich zamek popadł w ruinę. W XVIII i na pocz. XIX
w. niemal całkowicie rozebrano zamek oraz przedzamcze W 1858 r. z materiałów uzyskanych
z rozbiórki wybudowano kościół ewangelicki, który rozebrano po 1945 r.. Teren zamku
przylegał od północno-zachodniej strony bezpośrednio do miasta Na wzniesieniu usytuowano
zamek główny, a pozostałą część oddzielono fosą, mieściła ona dwa czworoboczne
przedzamcza. Z zamku głównego zachowało się wzniesienie o ściętym wierzchołku zbliżone
kształtem do kwadratu, kryjące fundamenty czworobocznego założenia z dziedzińcem
wewnętrznym. Na północnym-wschodzie, u podnóża wzniesienia zachowany prostokątny filar
stanowiący pozostałość danskeru lub podpora ganku łączącego go z zamkiem. Zamek
wymurowano z cegły w wątku gotyckim, z użyciem zędrówki. Na przedzamczu zachowały się
fragmentarycznie mury obwodowe wzniesione z granitowych głazów narzutowych.

KOWALEWO
POMORSKIE

Pozostałości
murów miejskich

Rejestr zabytków
A/145/63

Decyzja z dnia
18 listopada 1934 r.

Mury miejskie wzniesione na pocz. XIV w. Kilkakrotnie wzmacniane i podwyższane
w XV i XVI w. Obwód murów zbliżony pierwotnie do czworoboku, posiadał trzy
bramy. Mury niemal całkowicie rozebrano w XVIII i XIX w. W południowowschodnim narożniku miasta średniowiecznego zachowała się kamienno-ceglana
baszta wzniesiona na pocz. XIV w. i na przełomie XIV/XV w. Pierwotnie dostępna z
ganku na murach.

KOWALEWO
POMORSKIE
Plac Wolności 1

Zajazd
ob. budynek
Urzędu Miejskiego

Rejestr zabytków
A/83

Decyzja z dnia
3 czerwca 1996 r.

Budynek obecnego Urzędu Miejskiego wzniesiono w 1912 roku, jako zajazd. Był on własnością
Państwa Pruskiego, Komisji Osiedleńczej (Ansiedlungs Kommision). Obok zajazdu wzniesiono
budynek gospodarczy pełniący, funkcję stajni i wozowni.
W 1920 roku po zajęciu Kowalewa przez Państwo Polskie, nowa Rada Miejska i Magistrat zajęły
budynek zajazdu. Właścicielem budynku była Komisja Osiedleńcza. Około 1934 r. właścicielem
budynku została Gmina Kowalewo. W tym roku przebudowano zajazd, nadając mu charakter
urzędu. Wymieniono wówczas, w stylu modernistycznym, stolarkę okienną i drzwiową,
przebudowano hol ze schodami. Po wojnie do 1973 r. w budynku mieściło się Prezydium Miejskiej
Rady Narodowej, następnie aż po dzień dzisiejszy Urząd Miejski Gminy Kowalewo Pomorskie.
Budynek charakteryzuje się rozczłonkowaną bryłą o charakterze secesyjnym, krytą wysokim
dachem naczółkowym.

PIĄTKOWO
PAŁAC

Zespół
pałacowo-parkowy
OFICYNA

Rejestr zabytków
A/106
PARK

Decyzja z dnia
20 października 1994 r
TEREN- działka nr 1/3, 1/4, 1/8

Pałac wzniesiono, na zlecenie Natalisa Sulerzyskiego, w latach 1850-1852, według projektu warszawskiego architekta
Aleksandra Galle. Powstał on jako dwukondygnacyjna budowla, na rzucie prostokąta, z przewagą cech neogotyku
angielskiego. Cały pałac wymurowano z czerwonej, klinkierowej cegły i posadowiono na wysokim ceglano-kamiennym
fundamencie. Budynek, flankują cztery trójkondygnacyjne ośmioboczne wieże. Fasadę pałacu ożywia pseudoryzalit
zwieńczony szczytem schodkowym i licznymi sterczynkami a także trzy okna osadzone w ostrołukowych blendach. Główne
wejście do pałacu znajduje się w arkadkowym podcieniu z łukami Tudora. Od strony północno-zachodniej do pierwotnej
części przylega później wzniesione skrzydło z wysoką wieżą zwieńczoną blankowaniem. Oprócz pałacu zachowała się XIXwieczna gorzelnia, obora, rządcówka, oficyna, rządcówka, wozownia.
Z dawnego założenia zachował się w części park z trzema stawami oraz licznym gatunkowo zróżnicowanym drzewostanem.
Powierzchnia parku wynosi 8,2 ha. Park założony został przez Natalisa Sulerzyskiego, który wykorzystał naturalną rzeźbę
terenu i zastany starodrzew. Na szczególna uwagę w parku zasługują 140-letnie dęby szypułkowe oraz pomniki przyrody:
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200-letni jesion oraz 250-letni dąb szypułkowy nazywany ,,Dębem Naczelnika Sulerzyskiego”.

PLUSKOWĘSY

PLUSKOWĘSY
1. DWÓR

SREBRNIKI

Kościół parafialny
p.w. św. Jana Chrzciciela

Rejestr zabytków
A/362

Decyzja z dnia
22 kwietnia 1930 r.

W dokumencie osadniczym z 1311 roku komtur golubski Lotar z Brunszwiku zrzeka się
czynszu w zamian za wystawienie kościoła przez włościan z uposażeniem 4 włók. Kościół
zapewne zbudowano w dwóch etapach: część prezbiterialna po 1311 r., natomiast część
nawowa zapewne około połowy XIV w. Około połowy XV w., po spaleniu świątyni w czasie
wojen z Krzyżakami , odbudowano ją i ozdobiono polichromia datowana na 1451 r., obecnie
zatynkowaną. W 1801 roku kościół odnowiono. Wówczas przekształcono zapewne szczyt
wschodni i obniżono dach. Kościół gotycki, orientowany, murowany z cegły o układzie: w
części prezbiterialnej wedyjskim, części zachodniej korpusu i w wieży gotyckim, z użyciem
głazów narzutowych. Wzniesiony na rzucie wydłużonego prostokąta, z częścią prezbiterium
zbliżona w rzucie do kwadratu, o murach grubszych niż w nawie, z zakrystią od północy oraz
trójprzęsłową nawa z kwadratową wieżą od zachodu. Wnętrze nakryte stropem belkowym
trapezowym. W zakrystii sklepienie kolebkowe. Dach dwuspadowy kryty dachówką,
przechodzący połacią nad zakrystię. Wieża o czterokondygnacyjna, w przyziemiu portal
ostrołukowy, czteroskokowy, z walkami z formowanej cegły. Na ścianie wschodniej zarys
pierwotnego, nieco wyższego dachu korpusu. Wieża przekryta dachem czterospadowym,
krytym dachówka, zwieńczony chorągiewką
Rejestr zabytków
Decyzja z dnia
Założenie
A/910/1
22 lutego 1980 r.
dworsko-parkowe
A/910/2
26 listopada 1984 r.
A/910/3
Z założenia dworsko-parkowego w Pluskowęsach w
2. PARK ; 3. TEREN ZESPOŁU
rejestrze zabytków znajduje się: dwór, park oraz
fragment podwórza folwarcznego w granicach działki
213/3.
Eklektyczny dwór został wzniesiony około polowy XIX
w. staraniem rodziny Moellerów. Jest to parterowy
budynek z mieszkalnym poddaszem, murowany z cegły i
otynkowany,
założony
na
planie
prostokąta
wydłużonego, podpiwniczony, na kamienno-ceglanych
fundamentach. Po środku elewacji frontowej z
czteroosiowym
piętrowym
pseudoryzalitem,
zwieńczonym schodkowym szczytem o dekoracyjnym
krenelażu i pięcioma sterczynkami w formie wieżyczek.
Elewacja ogrodowa ośmioosiowa z bogatym detalem
architektonicznym. Kiedyś ceramiczny, dwuspadowy
dach dworu, obecnie kryty blachą. Wnętrza dworu,
gruntownie
przebudowane,
z
niezachowanym
pierwotnym wyposażeniem i wystrojem.
W najbliższym otoczeniu dworu znajduje się park
krajobrazowy o powierzchni 2 ha, założony w połowie
XIX wieku. Drzewostan parku mało urozmaicony pod
względem gatunków drzew i krzewów.
Kościół parafialny p.w. Matki
Rejestr zabytków
Decyzja z dnia
Boskiej Śnieżnej
A/351
13 lipca 1936 r.
Kościół do I poł. XVII w. p.w. Św. Jadwigi. Prezbiterium kościoła najprawdopodobniej powstało po 1262
r. Na przełomie XIII/XIV w. wzniesiono nawę i wieżę. W XVI w. po zniszczeniach wojennych staje się
kościołem filialnym przynależnym do parafii Kiełbasin. Około 1700 r. w kościele przeprowadzono
gruntowne prace remontowe tj. nakrycie wnętrza drewniana kolebką drewnianą. W 1902 r.
przeprowadzono ponowne odnowienie kościoła, połączone z przebudową dachu, przekształceniem okien
oraz przebudową górnych partii wieży. Od 1900 r. ponownie parafialny. Kościół gotycki, orientowany,
murowany z kamienia narzutowego z użyciem cegły w obramieniach okiennych i wejściowych, w
narożach i szczycie, częściowo kościół otynkowany. Prezbiterium jednoprzęsłowe z trójbocznym
zamknięciem, z zakrystią od północy. Nawa nieco szersza dwuprzęsłowa z kwadratową wieżą od zachodu.
Wnętrze nakryte kolebką drewnianą, a przyziemie wieży stropem. Prezbiterium i nawa przekryta dachami
dwuspadowymi a wieża czterospadowym.
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SZYCHOWO
1. DWÓR

WIELKA ŁĄKA

Założenie dworskoparkowe

Rejestr zabytków
A/1252/1
A/1252/2

Decyzja z dnia
22 lutego 1980 r.
26 listopada 1984 r.

Dwór wybudowany około 1888 r. staraniem Maxa i Henny Heyne, w
stylu klasycystycznym. Wzniesiony z cegły na fundamentach kamiennoceglanych, otynkowany, podpiwniczony o piwnicach przekrytych
sklepieniem odcinkowym.
Rezydencja
z
dwukondygnacyjną,
czteroosiową częścią centralną, poprzedzoną wąskim podestem, na który
prowadzą ceglane schody oraz symetrycznymi parterowymi
dobudówkami wysuniętymi alkierzowo w elewacji frontowej. Od frontu,
pomiędzy alkierzami, taras z drewnianym gankiem, a od ogrodu ganek
podtrzymujący balkon z tralkową balustradą. Poszczególne człony
budowli przekrywa spłaszczony wielopołaciowy dach z papy. Wszystkie
elewacje dworu zdobione są bogatym, klasycystycznym detalem
architektonicznym w postaci boniowania naroży, fryzu tryglifowego i
opasek okiennych.. Wnętrza częściowo przebudowane z nielicznymi
śladami pierwotnego wyposażenia i wystroju. Po stronie wschodniej
zachował się dawny salon ze stiukową dekoracją sufitu i wzorzystym
parkietem. Klatka schodowa z dwubiegowymi, drewnianymi schodami z
tralkową balustradą i rzeźbionymi słupkami. W sieni przedniego traktu
zachowały się płycinowe drzwi w profilowanych ościeżnicach.
Istniejący niegdyś park o powierzchni 1,17 ha, przylegał do południowej
frontowej strony dworu. Obecnie park utracił wartości zabytkowe.

2. PARK

Kościół parafialny
p.w. ŚŚ. Katarzyny
i Małgorzaty

Rejestr zabytków
A/254

Decyzja z dnia
7 lipca 1980 r.

Parafia z kościołem, wymieniona w 1445 roku, w spisie na synod laicki biskupstwa chełmińskiego.
Kościół wzniesiony najprawdopodobniej na przełomie XIII/XIV w., a odbudowany w 1442 roku po
zniszczeniach w okresie wojen z Zakonem Krzyżackim. Konsekrowany w 1494 roku przez biskupa
chełmińskiego Stefana. W XVI w. kościół znajdował się w rękach predykantów ewangelickich. W
1597 roku biskup Piotr Tylicki przywrócił świątynię katolikom. W latach 1861-63 kościół
rozbudowany przez patronów Ksawerego i Julię Działowskich herbu prawdzic. Rekonsekrowany
przez biskupa Marwicza 20 września 1863 roku. Patronat nad kościołem po Działowskich przejęła
rodzina Gajewskich.
Kościół neogotycki, z gotyckimi murami obwodowymi. Orientowany. Pierwotny kościół murowany
z głazów narzutowych z użyciem cegły, salowy, pięcioprzęsłowy. W XIX wieku świątynia
powiększona przez dodanie nowego prezbiterium, kaplicy od północy, zakrystii z lożą na piętrze
oraz wieży od zachodu. Wnętrze kościoła nakryte sklepieniem krzyżowo-żebrowym, neogotyckim.
Wystrój architektoniczny w całości neogotycki.

WIELKA ŁĄKA
- KRUPKA

Młyn wodny

Rejestr zabytków
A/1509

Decyzja z dnia
29 września 1980 r.

Wymieniony w wizytacji parafialnej z 1667 roku. W 1706 roku młyn był własnością królewską w
starostwie kowalewskim. W 1756 roku wojewoda chełmiński i starosta kowalewski wydzierżawił
młyn. W 1790 roku młyn stanowił domenę króla pruskiego. Do 1846 r. młyn był w posiadaniu
rodziny Podzyńskich a następnie poprzez kupno, stał się własnością Petera Brose i jego żony
Elżbiety Sieg, a następnie ich syna Bernarda Brose i jego żony Heleny Bauman, którzy sprzedali
młyn w 1866 r. Julii Działowskiej. Od 1866 roku młyn wchodził w skład majątku Wielka Łąka
należącego do Julii Działowskiej. W 1885 roku młyn zakupiła Łucja Gajewska – właścicielka
majątku w Piątkowie. Kolejnymi właścicielami osady młyńskiej byli: Władysław Gajewski, a
następnie od 1926 roku Felicja Gajewska z Miedzyńskich z Turzna. Ostatnim właścicielem przed
wojną był młynarz Nikodem Osiński. W czasie wojny młyn przejęli Niemcy. Po zakończeniu
okupacji młyn stał się własnością wdowy po młynarzu Nikodemie, Pani Wandy Osińskiej. Od 1963
roku stał się własnością Skarbu Państwa Polskiego i funkcjonował do 1979 roku. Przy strudze
zachowały się pozostałości budowli hydrotechnicznych wraz z murowanym budynkiem
niszczejącego młyna, zbudowanego w 1929 roku.
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7.8.2 REJESTR ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH

II.

REJESTR ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH

MIEJSCOWOŚĆ

CHEŁMONIE

NAPOLE

OBIEKT

NR REJESTRU

DATA DECYZJI

Rejestr zabytków
Decyzja z dnia
Grodzisko
C/62
18 grudnia 1967 r
Grodzisko późnośredniowieczne stożkowate, użytkowane w XIV – XV w. Położone
około 200 metrów na zachód od dawnego dworu. Pierwotnie grodzisko chroniły
podmokłe łąki i bagna oraz wały usypane w kształt elipsy, otaczające owalny
majdan, który znajdował się około 5-6 metrów nad poziomem otaczających je łąk.
Prowadzone tu wykopaliska ujawniły fragmenty ceramiki naczyniowej. Grodzisko to
służyło w okresie średniowiecza tutejszemu rycerstwu. Grodzisko w źródłach
wzmiankowane jest pierwszy raz w 1222 roku.
Decyzja z dnia
Średniowieczny
Rejestr zabytków
3grudnia 1965 r.
zespół osadniczy
C/154
5 października 2000 r.
Grodzisko jest jednym z najlepiej znanych i zachowanych pierścieniowatych
wczesnośredniowiecznych grodzisk na ziemi chełmińskiej. Na południe od grodziska znajduje
się jezioro Oszczywilk. Obiekt jest jednoczłonowy. Ma kształt zbliżony do elipsoidalnego, z
dookólnym wałem, najbardziej wypiętrzonym w partii wschodniej. Najstarsze,
wczesnośredniowieczne ślady pobytu i działalności człowieka pochodzą z II poł. VII – VIII
oraz IX w. W trakcie przeprowadzonych badań w 1976 r. z grodziska wydobyto wiele
ułamków naczyń kultury łużyckiej, jak i wczesno- i późnośredniowiecznych, węgle drzewne,
kości zwierzęce, żelazny nóż i inne elementy. W latach 1991 – 1992 natrafiono na ślady osady
podgrodowej. W ramach założonych wykopów odnaleziono 87 obiektów osadniczych w tym
13 grobów oraz wiele fragmentów ceramicznych oraz zabytków ówczesnej sztuki użytkowej
np. oprawki rogowe, noże żelazne, grzebienie, brązowa sprzączka czy żelazna ostroga.

Wykaz zabytków rejestrowych znajdujących się na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie został dołączony do
opracowania, jako Załącznik nr 3.

7.9 EWIDENCJA ZABYTKÓW
Ewidencja zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.
U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568, art. 21 z późn. zm) powinna stanowić podstawę do sporządzenia programu
opieki nad zabytkami czy to przez województwo, powiat czy gminę.
Gminną Ewidencję Zabytków na terenie gminy prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent w formie zbioru kart
adresowych zabytków.
Ewidencja zabytków według ustawy powinna zawierać:




zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków
zabytki nieruchome niewpisane do rejestru zabytków a ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków
inne zabytki nieruchome wyznaczone przez Wójta Gminy w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków

7.9.1 EWIDENCJA ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH
Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kowalewo Pomorskie zostało
poprzedzone sporządzeniem gminnej ewidencji zabytków. Ewidencję wykonano na podstawie:
1.
2.
3.

wykazu nieruchomych zabytków rejestrowych dla Gminy Kowalewo Pomorskie
wykazu nieruchomych archeologicznych zabytków rejestrowych dla Gminy Kowalewo Pomorskie
wykazu wojewódzkiej ewidencji zabytków dla Gminy Kowalewo Pomorskie (zabytki architektury i budownictwa,
cmentarze, zieleń projektowana, założenia przestrzenne)
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4.
5.
6.

wykazu zabytków nieruchomych postulowanych o wpis do ewidencji zabytków
wykazu zabytków ujętych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i
Gminy Kowalewo Pomorskie, stanowiącej załącznik do Uchwały Nr XXII/215/09 Rady Miejskiej w Kowalewie
Pomorskim z dnia 26 czerwca 2009 r.
lustracji terenowej, mającej na celu sprawdzenie stanu zachowania zabytków ujętych w ewidencji, jak również
stanu substancji zabytkowej nieobjętej dotychczas żadną ochroną, a posiadająca wartości zabytkowe

Gminna Ewidencja Zabytków Nieruchomych Gminy Kowalewo Pomorskie została przyjęta i zaopiniowana
przez
Kujawsko-Pomorskiego
Wojewódzkiego
Konserwatora
Zabytków
pismem
Nr
WUOZ.T.WRD.5133.2.2013.TK z dnia 3 kwietnia 2013 roku. Przyjęte zmiany w ewidencji zabytków zostały
jednocześnie wprowadzone do wojewódzkiej ewidencji zabytków Zarządzeniem nr 7 K-P WKZ z dnia 3
kwietnia 2013 r. w sprawie włączenia i wyłączenia z wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych
zabytków nieruchomych niewpisanych do rejestru zabytków z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie. Zawartość
wojewódzkiej ewidencji zabytków nieruchomych niewpisanych do rejestru zabytków została uzupełniona o
informacje i zasób obiektów przyjętych w Gminnej Ewidencji Zabytków. Tym samym obydwie ewidencje
posiadają jednobrzmiące wykazy zabytków.
Gminna Ewidencja Zabytków Nieruchomych dla Gminy Kowalewo Pomorskie zawiera 357 zabytków, w tym
145 z terenu miasta Kowalewo Pomorskie oraz 212 z obszaru wiejskiego gminy Wśród 357 zabytków, tylko 20
jest wpisanych do rejestru zabytków, z czego dwa stanowią zabytki nieruchome archeologiczne.
ZASÓB ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH W GMINIE KOWALEWO POMORSKIE
(+ rejestrowe zabytki nieruchome archeologiczne)
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.

TYPZABYTKU

Zabytki architektury i budownictwa
Zabytkowe cmentarze
Zabytki założeń zieleni projektowanej
Zabytkowe układy przestrzenne
Zabytki archeologiczne nieruchome

WEZ

REJESTR
ZABYTKÓW

GEZ

296
22
14
7
789

11
0
3
2
2

307
22
17
9
2

RAZEM:

1129
17
357
Pełny wykaz Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków Nieruchomych oraz Gminnej Ewidencji Zabytków
Nieruchomych dla Gminy Kowalewo Pomorskie stanowi Załącznik nr 1 i 2.
W trakcie lustracji terenowej oraz opiniowania Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Kowalewo Pomorskie
przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu zweryfikowano wykaz wojewódzkiej ewidencji
zabytków, jak również wykaz zabytków objętych ochroną konserwatorską przedstawiony w Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie , będącej
załącznikiem do Uchwały Nr XXII/215/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 czerwca 2009 r.
W konsekwencji z wojewódzkiej ewidencji zabytków wykreślono:
1.
2.

zabytki, które utraciły wartości zabytkowe
zabytki, które uległy na przestrzeni lat rozbiórce, a nadal znajdowały się w ewidencji
WYKAZ OBIEKTÓW WYKREŚLONYCH Z WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
DLA GMINY KOWALEWO POMORSKIE

LP.

MIEJSCOWOŚĆ, ULICA

NR

MIASTO KOWALEWO POMORSKIE
1.
Ul. 23 Stycznia
5/7
2.
Ul. 23 stycznia
9
3.
Ul. 23 Stycznia
15
4.
Ul. 23 Stycznia
21A
5.
Ul. Brodnicka
6
6.
Ul. Chopina
6
7.
Ul. Działkowa
2

OBIEKT
(funkcja pierwotna)
Zakład rzemieślniczy
Budynek mieszkalny
Dom
Dróżnicówka
Budynek mieszkalny
Kamienica
Budynek mieszkalny
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NR
DZIAŁKI

DATOWANIE

147
127
114
111/2
79
160
86

Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
1901 r.
Po 1920 r.
XIX/XX w.
Pocz. XX w.

PRZYCZYNA SKREŚLENIA Z
WEZ
Utrata wartości zabytkowych
Utrata wartości zabytkowych
Utrata wartości zabytkowych
Utrata wartości zabytkowych
Utrata wartości zabytkowych
Utrata wartości zabytkowych
Nie istnieje
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GMINA KOWALEWO POMORSKIE
8.
Bielsk
37
9.
Borówno
18
10. Dylewo
11. Chełmonie
34
12. Chełmonie
53
13. Chełmonie
55
14. Gapa
4
15. Gapa
16. Lipienica
7/8
17. Lipienica
9
18. Lipienica
11
19. Lipienica
20. Kiełpiny
20. Mariany
10
21. Mlewiec
22. Mlewiec
63
23. Piątkowo
5
24. Piątkowo
9
25. Mlewo
24
26. Mlewo
68
27. Mlewo
28. Mlewo
29. Mlewo
30. Nowy Dwór
31. Piątkowo
1
32. Piątkowo
21
33. Pruska Łąka
31
34. Pruska Łąka
32
35. Pruska Łąka
36. Srebrniki
23
37. Sierakowo
38. Sierakowo
39. Szewa
40. Rychnowo
66
41.

Wielka Łąka

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Wielka Łąka
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Rychnowo
Rychnowo
Rychnowo
Zapluskowęsy
Zapluskowęsy
Zapluskowęsy
Zapluskowęsy

73
127
128
13

Dwór z dawnego zespołu folwarcznego
139/2
Budynek mieszkalny
Park w zespole pofolwarcznym
24/10
Budynek gospodarczy
42/2
Dom + budynek gospodarczy
18
Dom + stodoła w zagrodzie
15/2
Dwojak + budynek gospodarczy
8.08.141
Dwór
Dwojak+ budynek gospodarczy
Dom w zagrodzie
25/2
Czworak z zespołu podworskiego
38/2
Teren założenia dworsko-parkowego
Teren założenia dworsko-parkowego
Budynek mieszkalny
Dom
182
Stolarnia
254
Rządcówka w zespole podworskim
20/2
Czworak w zespole podworskim
38/12
Dom w zagrodzie
41/4
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny przy dworcu PKP
Budynek mieszkalny przy dworcu PKP
Budynek mieszkalny przy dworcu PKP
Dom
143
Dom ogrodnika
Sześciorak w zespole podworskim
40/17
Czworak
155,16
Czworak
157/1
Obora
112/9
Dom w zagrodzie
142
Chata z oborą
Budynek mieszkalny
Dom
194/3
Budynek mieszkalny
Zabudowania związane z zespołem
podworskim
Teren założenia dworsko-parkowego
104/13..
Warsztat kolejowy
83/6
Dom w zagrodzie
177
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny przy dworze
Budynek mieszkalny
Dwór
Budynek mieszkalny

3 ćw. XIX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.

Koniec XX w.

Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Koniec XIX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
XIX/XX w.

Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
1907 r.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
k. XIX w.
lata 30 XX w.

Utrata wartości zabytkowych
Nie istnieje
Utrata wartości zabytkowych
Utrata wartości zabytkowych
Utrata wartości zabytkowych
Utrata wartości zabytkowych
Utrata wartości zabytkowych
Błąd klasyfikacji zabytku
Utrata wartości zabytkowych
Błąd adresowy
Utrata wartości zabytkowych
Utrata wartości zabytkowych
Utrata wartości zabytkowych
Utrata wartości zabytkowych
Utrata wartości zabytkowych
Utrata wartości zabytkowych
Utrata wartości zabytkowych
Utrata wartości zabytkowych
Utrata wartości zabytkowych
Utrata wartości zabytkowych
Błąd adresowy
Błąd adresowy
Błąd adresowy
Utrata wartości zabytkowych
Utrata wartości zabytkowych
Utrata wartości zabytkowych
Utrata wartości zabytkowych
Utrata wartości zabytkowych
Nie istnieje
Utrata wartości zabytkowych
Nie istnieje
Utrata wartości zabytkowych
Błąd adresowy
Nie istnieje
Utrata wartości zabytkowych

Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
l. 20-30 XX w.
Pocz. XX w.
2 poł. XIX w.
3 ćw. XIX w.
2 poł. XIX w.
Pocz. XX W.

Utrata wartości zabytkowych
Utrata wartości zabytkowych
Utrata wartości zabytkowych
Utrata wartości zabytkowych
Utrata wartości zabytkowych
Utrata wartości zabytkowych
Nie istnieje
Utrata wartości zabytkowych
Nie istnieje
Nie istnieje

Natomiast z wykazu obiektów objętych ochroną konserwatorską przedstawionego w Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie stanowiącej, załącznik
do Uchwały Nr XXII/215/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 czerwca 2009 r. wykreślono:
WYKAZ OBIEKTÓW DO WYKREŚLENIA ZE
,,STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO”
DLA GMINY KOWALEWO POMORSKIE
LP.

MIEJSCOWOŚĆ

MIASTO KOWALEWO POMORSKIE
1.
Ul. Brodnicka
2.
Ul. Brodnicka
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NR
2
6

OBIEKT
(funkcja pierwotna)
Budynek murowany
Dom murowany

DATOWANIE
Ok. 1890 r.
Ok. 1900 r.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Ul. Chopina
Ul. Chopina
Ul. Dworcowa
Ul. Dworcowa
Ul. Dworcowa
Ul. Dworcowa
Ul. Jedności Robotniczej (zmiana adresu)
Ul. Jedności Robotniczej (zmiana adresu)
Ul. Jedności Robotniczej (zamiana adresu)
Ul. Krótka
Ul. Krótka
UL. 1 Maja
UL. 1 Maja
UL. 1 Maja
Ul. Odrodzenia
Ul. Odrodzenia
Ul. Odrodzenia
Ul. Odrodzenia
Ul. Ogrodowa
Ul. Strażacka (zmiana adresu)
Ul. 23 Stycznia
Ul. 23 Stycznia
Ul. Szpitalna
Ul. Szpitalna
Ul. Szpitalna
Ul. Toruńska
Ul. Toruńska
Ul. Toruńska
Ul. Toruńska
Ul. Toruńska
Ul. Toruńska
Plac Wolności

10
12
5
5
7
9
3
3
4
3
6
1
3
4
6
10
12
23
1
6
9
15
5
21
25
1
8
10
14
14
25
2

Dom murowany
Dom murowany
Dom murowany
Budynek gospodarczy murowany
Dom murowany
Dom murowany
Zabudowania gospodarcze
Dom murowany
Zespół Szkół Zawodowych
Dom murowany
Dom murowany
Dom murowany
Dom murowany
Dom murowany
Rządcówka
Dom murowany
Dom murowany
Dom murowany
Dom murowany
Dom murowany
Dom murowany
Dom murowany
Dom szachulcowy
Kamienica
Dom murowany
Dom murowany
Dom murowany
Dom murowany
Dawny młyn
Budynek gospodarczy przy młynie
Dom murowany
Dom murowany

Pocz. XX w.
Ok. 1920 r.
1901 r.
Ok. 1905 r.
Ok. 1905 r.
Ok. 1905 r.
K. XIX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
k. XIX w.
Ok. 1920 r.
k. XIX w.
XIX/XX w.
20 lata XX w.
XIX/XX w.
20 lata XX w.
Po 1900 r.
XIX/XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
K. XIX w.
1 poł. XIX w.
1910 r.
Pocz. XX w.
20 lata XX w.
2 poł. XIX w.
1 poł. XIX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
k. XIX w.

46
18

Budynek gospodarczy przy szkole
Dom murowany
Dwór (błąd kwalifikacji zabytku)
Dom rządcy
Budynek gospodarczy
Dom
Kuźnia
Dom
Budynek mieszkalno-gospodarczy
Remiza OSP
Młyn
Dom
Budynek gospodarczy przy szkole
Dwór
Szkoła, ob. remiza
Dwór
wiadukt
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom dróżnika
Dom ogrodnika
Dom pracowników folwarku
Sześciorak
Obora pracowników folwarku
Dom rządcy
Czworak

K. XIX w.
K. XIX w.
K. XIX w.
K. XIX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
Ok. 1850 r.
K. XIX w.
II poł. XIX w.
Pocz. XX w.
K. XIX w.
K. XIX w.
I ćw. XX w.
K. XIX w.
K. XIX w.
K. XIX w.
Pocz. XX w.
I poł. XIX w.
Poł. XIX w.
Po 1900 r.
I poł. XIX w.
I poł. XX w.
I poł. XX w.
IV ćw. XIX w.
IV ćw. XIX w.
IV ćw. XIX w.
IV ćw. XIX w.
IV ćw. XIX w.
IV ćw. XIX w.

GMINA KOWALEWO POMORSKIE
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Bielsk
Borówno
Gapa
Gapa
Chełmonie
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Elzanowo
Józefat
Lipienica
Lipienica
Lipienica
Kiełpiny
Mariany
Mlewo
Mlewo
Mlewo
Nowy Dwór
Nowy Dwór
Nowy Dwór
Piątkowo
Piątkowo
Piątkowo
Piątkowo
Piątkowo
Pruska Łąka
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54
55
60
4
15

2
12
77
22
34
3
5
7
10
3
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63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Pruska Łąka
Pruska Łąka
Pruska Łąka
Sierakowo
Sierakowo
Sierakowo
Sierakowo
Sierakowo
Sierakowo
Szychowo
Szychowo
Wielka Łąka
Wielka Łąka
Wielka Łąka
Wielka Łąka
Wielka Łąka
Wielka Łąka
Wielka Łąka
Wielka Łąka
Zapluskowęsy
Zapluskowęsy
Zapluskowęsy
Zapluskowęsy
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo

4
27
7
67
70

1
2
1
3
27
29

13

66
127
128

Dwojak
Dom
Budynek gospodarczy przy szkole
Dom drewniany
Dom drewniany
Dom
Mleczarnia
Dom
Dom
Obora
Budynek mieszkalno-gospodarczy
Magazyn, stelmacharnia, kuźnia
Owczarnia
Dwojak
Czworak
Dwór
Spichlerz
Owczarnia
Szkoła
Dom
Budynek mieszkalno-gospodarczy
Dom
Dom
Dom murowany
Dom murowany
Dom murowany
Dom murowany
Dom murowany
Dom murowany
Dom murowany
Dom murowany
Zagroda

1907 r.
K. XIX w.
K. XIX w.
1860 r.
Poł. XIX w.
60-lata XIX w..
60-lata XIX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
IV ćw. XIX w.
IV ćw. XIX w.
IV ćw. XIX w.
IV ćw. XIX w.
IV ćw. XIX w.
1906 r.
20-lata XX w.
1916 r.
1929 r.
K. XIX w.
K. XIX w.
Pocz. XX w.
K. XIX w.
XIX/XX w.
K. XIX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
1929 r.
1937 r.
1939 r.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.

W związku z przeprowadzoną weryfikacją stanu zachowania substancji zabytkowej na terenie gminy, za
obowiązujący wykaz zabytków nieruchomych dla gminy należy uznać Gminną Ewidencję Zabytków dla Miasta
i Gminy Kowalewo Pomorskie, opracowaną w 2012 r., a przyjętą przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków pismem z dnia 2 kwietnia 2013 r. Tym samym wykaz obiektów objętych ochroną
konserwatorską przedstawiony w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie stanowiącej, załącznik do Uchwały Nr XXII/215/09 Rady Miejskiej w
Kowalewie Pomorskim z dnia 26 czerwca 2009 r., należy uznać za nieważny.
7.9.2 EWIDENCJA ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH ARCHEOLOGICZNYCH
Wojewódzka Ewidencja Zabytków Nieruchomych Archeologicznych dla Gminy Kowalewo Pomorskie powstała
w ramach ogólnopolskiego programu badawczo-ewidencyjnego pt. Archeologiczne Zdjęcia Polski (AZP),
opracowanego w Ośrodku Dokumentacji Zabytków, a wdrożonego do realizacji w 1978 roku i nadal
prowadzonego. Celem programu jest rozpoznanie metodą badań powierzchniowych i poprzez kwerendę
źródłową stanowisk archeologicznych na terenie całego kraju oraz budowa archiwum informacji o
stanowiskach archeologicznych. Podstawową wartością programu AZP jest identyfikacja przestrzenna
stanowisk archeologicznych i dzięki temu wspieranie w formułowaniu zasad ochrony dziedzictwa
archeologicznego w dokumentach planistycznych.
Ze względu na dużą ilość nieruchomych zabytków archeologicznych znajdujących się na terenie gminy, a
wpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków, opracowanie gminnej ewidencji zabytków nieruchomych
archeologicznych dla Gminy Kowalewo Pomorskie planuje się, jako II etap prac przy opracowaniu Gminnej
Ewidencji Zabytków dla Gminy Kowalewo Pomorskie. Dotychczas, gminną ewidencją, objęte zostały tylko
rejestrowe zabytki nieruchome archeologiczne dołączone do sporządzonej w 2012 r. Gminnej Ewidencji
Zabytków Nieruchomych. Na dzień dzisiejszy ewidencję zabytków archeologicznych dla gminy stanowi
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wojewódzka ewidencja zabytków archeologicznych nieruchomych określona w wykazie z dnia 3 grudnia 2010
r., przekazanym gminie przez WUOZ w Toruniu. W wojewódzkiej ewidencji znajduje się 791 zabytków
archeologicznych nieruchomych, z których 2 wpisane zostały do rejestru zabytków.
Lp.

1.

TYPZABYTKU

Zabytki archeologiczne nieruchome

WEZ

REJESTR
ZABYTKÓW

GEZ

789

2

791

Wśród ewidencyjnych zabytków nieruchomych archeologicznych określonych na terenie Gminy
Kowalewo Pomorskie znajduje się:
ZASÓB ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH ARCHEOLOGICZNYCH
W GMINIE KOWALEWO POMORSKIE
Lp.

TYPZABYTKU

WEZ

REJESTR ZABYTKÓW

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ślady osadnictwa
Punkt osadniczy
Osada
Grodzisko
Grób
Grób skrzynkowy
Skarb
Zamek
Miasto
Obozowisko
Cmentarz
Inne (znaleziska luźne, stanowiska domniemane)
RAZEM:

417
132
219
3
2
3
1
1
1
5
2
13

0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0

789
2
Pełny wykaz Wojewódzkiej Ewidencji Nieruchomych Zabytków Archeologicznych z dnia 3 grudnia 2010 r.
stanowi załącznik nr 3 do programu.
Ze względu na przepisy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznych (Dz.U. Nr 112, poz.
1198 z późn. zm) w wersji elektronicznej Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kowalewo
Pomorskie niniejszy wykaz nie został udostępniany do informacji publicznej.

Rozdział VIII
WYTYCZNE POTENCJALNYCH DZIAŁAŃ
W ZAKRESIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GMINY
Przeprowadzona lustracja terenowa w trakcie opracowywania Gminnej Ewidencji Zabytków dla Miasta i
Gminy Kowalewo Pomorskie, wykazała, że teren gmina charakteryzuje się różnorodnym zasobem zabytków
sakralnych i świeckich pochodzących z różnych okresów. Wśród nich wyróżnić można przynajmniej
kilkadziesiąt, które powinny być, ze względu na duże wartości zabytkowe, objęte szerszą ochroną prawną, a
niestety do dzisiaj znajdują się tylko w ewidencji zabytków.
Wymienione poniżej zabytki, ze względu na zachowaną substancję zabytkowa o znaczące wartości,
należałoby objąć szczególna ochroną prawną czy to przez nadanie tytułu ..pomnika historii”, powołania ,,parku
kulturowego” czy wpisania do rejestru zabytków.
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Poniższe propozycje stanowią wynik oceny konserwatorskiej, jednak w żadnej sposób nie obligują właścicieli
terenów czy obiektów zabytkowych do zastosowania się do przedstawionych postulatów. Jednocześnie brak
jakiegokolwiek obiektu na poniższym wykazie nie eliminuje go z możliwości objęcia go prawna ochroną np.
poprzez wpis do rejestru zabytków.

8.1 DZIAŁANIA W OBSZARZE USTAWOWYM
W RAMACH OCHRONY I OPIEKI NAD ZABYTKAMI NIERUCHOMYMI
Działania w obszarze ustawowym w ramach ochrony i opieki nad zabytkami powinny polegać na prowadzeniu
przez samorząd gminy polityki mającej na celu ochronę i promowanie najcenniejszego dziedzictwa
kulturowego między innymi przez dążenie do podwyższenie jego rangi poprzez:
1.

2.

3.

nadanie zabytkom tytułu ,,pomnika historii”. Tytuł nadawany jest przez prezydenta państwa polskiego. Dzięki
uznaniu zabytku za pomnik historii, utrwala się jego ochronę prawną, jak również podwyższa rangę na tle
pozostałych.
Postuluje się, aby samorząd gminy czynnie wspierał działania prowadzące do nadania tytułu pomnika historii
najważniejszym miejscom dla historii kultury regionu, takich jak np. wzgórze zamkowe w Kowalewie Pomorskim,
grodzisko w Napolu.
powoływanie ,,parków kultury”. Proponuje się, podjęcia czynnych działań w kierunku powołania parku kultury na
terenie:
 cmentarza ewangelickiego w Sierakowie
 cmentarza ewangelickiego w Wielkim Rychnowie
 wsi Chełmoniec
postuluje się o ,,wpis do rejestru zabytków” obiektów najcenniejszych dla dziedzictwa kulturowego gminy oraz
charakterystycznych dla krajobrazu. Na terenie gminy proponuje się objąć prawną ochroną następujące zabytki:

1.

Kowalewo Pomorskie
Ul. 23 stycznia 3

Willa

2.

Kowalewo Pomorskie
Ul. Główny Dworzec

Zespół głównego dworca kolejowego - dworzec kolejowy,
perony, poczta, wieża ciśnień, hydrofornia, magazyn oleju
oraz otoczenie

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kowalewo Pomorskie
Ul. Odrodzenia 2
Kowalewo Pomorskie
ul. Odrodzenia 5
Kowalewo Pomorskie
Odrodzenia 7
Kowalewo Pomorskie
Placu 700-lecia 11
Kowalewo Pomorskie
Placu 700-lecia 24
Kowalewo Pomorskie
Kowalewo Pomorskie
ul. Św. Mikołaja 6
Kowalewo Pomorskie
ul. Toruńskiej
Chełmonie

Pałac wraz z otoczeniem
Gmach dawnego Sądu Grodzkiego
Budynek Szkoły Zimowej
Kamienica
Plebania
Wieżą ciśnień na wzgórzu zamkowym
Budynek Zimowej Szkoły Rolniczej
Kaplica przedpogrzebowa (kostnica)
Dwór z oficyną w zespole podworskim wraz z otoczeniem
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Chełmonie
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Elzanowo
Mlewiec
Pruska Łąka
Wielka Łąka
Wielkie Rychnowo

Plebania
Szkoła
Dwór z zespołu podworskiego
Dom w zagrodzie nr 26
Zespół dworca kolejowego
Spichlerz z zespołu podworskiego
Zespół podworski
Dwór z zespołu podworskiego wraz z otoczeniem
Kaplica przedpogrzebowa, ogrodzenie oraz figura
Zespół dawnego dworca ,,Mlewo”

8.2 OCHRONA DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO
Obok zabytków nieruchomych na szczególną uwagę zasługują liczne zabytki nieruchome archeologiczne,
które niestety często nie są reprezentatywnym dziedzictwem kultury, co powoduje, że wiedza społeczeństwa
o nich jest znikoma.
W ramach ochrony zabytków archeologicznych znajdujących się na terenie gminy postuluje się, na pierwszym
miejscu, o wprowadzenie szeregu działań edukacyjnych, informacyjnych i popularyzatorskich, mających na
celu zwiększenie świadomości miejscowego społeczeństwa o wartościach zabytkowych dziedzictwa
archeologicznego, jak również występujących dla niego zagrożeniach.
8.3 POSTULATY KONSERWATORSKIE DO OPRACOWAŃ PLANISTYCZNYCH
Poniższe postulaty konserwatorskie opracowano na podstawie lustracji terenowej, wykonanej w trakcie
opracowywania Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych. Mają one stanowić pomoc przy ustanawianiu
prawa miejscowego, w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami. W ramach opracowywania miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy terenu postuluje
się o ujęcie poniższych zasad ochrony dóbr kultury:
Lp.

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO


1.
2.
3.



•

4.



5.



wszystkie zabytki rejestrowe oraz ewidencyjne należy umieszczać w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego
wszelkie zmiany w Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych, polegające na wykreśleniu lub dodaniu
obiektu powinny być zaopiniowane przez właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
zabytki należy utrzymać w dobrym stanie technicznym, nie dopuszczając do zniszczenia substancji
zabytkowej
wszystkie prace ingerujące w substancję zabytkową powinny być zaopiniowane przez właściwego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (zabytki ewidencyjne) lub powinny uzyskać na prace pozytywną
decyzję (zabytek rejestrowy)
prace przy zabytkach rejestrowych powinny być wykonywane pod nadzorem konserwatorskim

OCHRONA ZABYTKOWEJ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

6.
7.





prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich mających na celu zachowanie substancji
zabytkowej lub przywrócenie pełnych wartości zabytkowych
zaleca się pozostawienie historycznej funkcji obiektów, budynków
ewentualna nowa funkcja zabytku powinna być dopasowana do niego
ochrona perspektywy widokowej i gabarytów dla indywidualnych obiektów położonych poza strefami
ochrony konserwatorskiej
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8.
9.

•



wprowadzenie wymogu zaopiniowania wzoru reklam wprowadzanych na elewacjach historycznych
kamienic miasta Kowalewo Pomorskie tak, aby harmonizowały one z elewacją kamienicy i wykorzystywały
pierwotne miejsca reklamowe np. fryz międzykondygnacyjny kamienicy
wszelkie prace przy elewacjach i otworach okiennych i drzwiowych w zabytkach wpisanych do Gminnej
Ewidencji Zabytków powinny być zaopiniowane przez Wojewódzki Urząd ochrony Zabytków

OCHRONA ZESPOŁÓW DWORSKO-PARKOWYCH I FOLWARCZNYCH
ORAZ ZESPOŁÓW MŁYŃSKICH
10
.
11
.
12
.
13
.
14
.



ujęcie i ochrona w miejscowych planach lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu



zachowanie i rewaloryzacja rozplanowania założeń, historycznych osi kompozycyjnych, powiązań
widokowych i układów roślinnych



uzupełnienie kompozycji lub inna ingerencja przestrzenna – w oparciu o wyniki analiz konserwatorskich,
zgodnie z zachowaniem swoistych cech zespołu



zachowanie i konserwacja formy architektonicznej, stylistycznej i kolorystycznej obiektów – budynków
znajdujących się na terenie założeń



zachowaniu dominacji i harmonijnego nawiązania istniejących form kulturowych na zasadzie sąsiedztwa i
w paśmie ich styku, zabezpieczenie właściwej ekspozycji (widokowej)



zachowanie starodrzewu oraz odtwarzanie założeń parkowych; prace prowadzone na terenie parku lub
założenia zieleni powinny być poprzedzone opinią właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków –
dotyczy przede wszystkim prac związanych z wycinką drzew, nowym nasadzeniem, zmianą układu alei i
ścieżek



tereny historycznych parków lub założeń zielni komponowanej należy pozostawiać bez zmiany funkcji



wyznaczenie dokładnych granic parków i założeń zieleni powinno odbyć przy udziale inspektora zabytków
zieleni z właściwego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków

OCHRONA PARKÓW I ZAŁOŻEŃ ZIELENI KOMPONOWANEJ
15
.
16
.
17
.

OCHRONA UKŁADÓW RURALISTYCZNYCH
18
.
19
.



ochrona ekspozycji i ograniczenie w zabudowie punktów i osi widokowych



podporządkowanie i zharmonizowanie nowej zabudowy z istniejącymi obiektami o wartościach
kulturowych i zabytkowych w zakresie linii zabudowy, zasadniczych proporcji wysokościowych i
kubaturowych

OCHRONA ZABYTKOWYCH CMENTARZY
20
.
21
.
22
.



zachowanie i rewaloryzacja historycznej kompozycji założeń i układów zieleni, projekt prowadzonych prac
powinien być zaopiniowany przez właściwy Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków



ochrona układu przestrzennego, zachowanych nagrobków i drzew



zakaz zabudowy; utrzymanie, jako teren zieleni urządzonej; teren cmentarza nie powinien podlegać
sprzedaży, jako przyszła własność prywatna

OCHRONA ZABYTKÓW SZTUKI OBRONNEJ
23
.
24
.



wskazanie lokalizacji w dokumentach planowania przestrzennego



uszczegółowienie w planach miejscowych warunków i zasad ochrony

OCHRONA STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH
25
.
26
.



wskazanie lokalizacji w dokumentach planowania przestrzennego



prowadzenie wszelkich działań inwestycyjnych po przeprowadzeniu badań wykopaliskowych bądź przy
udziale archeologa, z możliwością zmiany nadzoru archeologicznego na badania archeologiczne w
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przypadku odkrycia zachowanych obiektów archeologicznych i architektonicznych na zasadach przepisów
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

27
.



zachowanie w przestrzeni wyodrębnionej formy stanowisk archeologicznych naziemnych z własna formą
krajobrazową

Rozdział IX
C E L E , K I E R U N K I DZIAŁANIA I D Z I A Ł A N I A P R O G R A M U
Nadrzędnym celem
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
dla Gminy Kowalewo Pomorskie
jest ochrona dziedzictwa kulturowego
oraz wzrost wartości zabytku dla rozwoju gminy
przez:

ZACHOWANIE
DZIEDZICTWA
MATERIALNEGO

ZACHOWANIE
DZIEDZICTWA
NIEMATERIALNEGO

WZROST
ŚWIADOMOŚCI
SPOŁECZNEJ DLA
OCHRONY
DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO

KULTYWOWANIE
TRADYCJI
REGIONALNYCH

W ramach osiągnięcia powyższych celów założono następujące kierunki działania i działania:
1 Kierunek działań: OCHRONA USTAWOWA
Działania:
 wspieranie działań zmierzających do zwiększenia liczby obiektów wpisanych do
rejestru zabytków należących do właścicieli prywatnych
 analiza i ocena zabytków będących własnością gminy, w celu podjęcia lub wsparcia
działań prowadzących do wpisania do rejestru zabytków najcenniejszych obiektów
 sporządzenie kopi kart adresowych zabytków nieruchomych znajdujących się w
Gminnej Ewidencji Zabytków i przekazanie ich sołtysom, w celu systematycznego
monitorowania obiektów zabytkowych
 bieżąca aktualizacja gminnej ewidencji zabytków, poprzez okresowe przeglądy
obiektów wpisanych do ewidencji, wykonywane np. przez poszczególnych sołtysów

2 Kierunek działań: PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE
Działania:






współfinansowanie prac konserwatorsko-restauratorskich i ratunkowych przy obiektach
nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków nie będących własnością gminy,
zgodnie z Uchwałą Nr VII/62/2011 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21
września 2011 r.
prowadzenie prac remontowych, konserwatorskich i adaptacyjnych obiektów
zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków,
będących własnością Gminy Kowalewo Pomorskie
wspomaganie działań rewaloryzacyjnych i rewitalizacyjnych zdegradowanych cennych
obiektów i obszarów o znaczeniu historycznym
wspieranie lub prowadzenie prac porządkowych na terenach zabytkowej zieleni
projektowanej (w zabytkowych parkach podworskich, parkach miejskich) znajdujących
się na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, po uprzednim zaopiniowaniu
zakresu prac i użytych metod z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Toruniu
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wspieranie lub prowadzenie bieżących prac porządkowych na nieczynnych cmentarzach
znajdujących się na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, po uprzednim
zaopiniowaniu zakresu prac i użytych metod z Wojewódzkim Urzędem Ochrony
Zabytków w Toruniu
wspieranie stowarzyszeń społecznych dbających o ochronę dziedzictwa kulturowego
gminy
prowadzenie nadzoru konserwatorskiego nad inwestycjami ziemnymi realizowanymi
przez gminę, a stanowiącymi zagrożenie dla zabytków archeologicznych.

3 Kierunek działań: EDUKACJA
Działania:
 wspomaganie lub organizacja konkursów, szkoleń i wykładów związanych z ochroną
dziedzictwa kulturowego, podnoszących pozom wiedzy o zabytkach gminy wśród
lokalnego społeczeństwa
 nagradzanie działań przyczyniających się do zachowania bądź przywracania
historycznych wartości obiektom zabytkowym lub miejscom historycznym
 wspomaganie organizacji zajęć szkolnych zwiększających świadomość młodzieży o
zabytkowych walorach gminy
 wspieranie właścicieli obiektów przy działaniach związanych z właściwym
utrzymaniem i użytkowaniem obiektów zabytkowych
 informowanie właścicieli obiektów zabytkowych o możliwości pozyskiwania środków
na odnowę zabytków wpisanych do rejestru zabytków
 merytoryczna pomoc właścicielom zabytków w tworzeniu wniosków aplikacyjnych o
przyznanie środków na odnowę zabytku z funduszy unijnych, budżetu państwa oraz
dotacji samorządowych
 ustalenie z właścicielami wybranych obiektów zabytkowych, wpisanych do rejestru
zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków, możliwości i zasady ich udostępniania dla
celów publicznych, edukacyjnych
 organizacja imprez, konkursów ogólnokrajowych oraz regionalnych i miejscowych w
postaci np. plenerów w celu edukowania oraz zainteresowania zabytkami gminy
społeczeństwa

4 Kierunek działań: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
Działania:






systematyczne opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
dla poszczególnych miejscowości, zwłaszcza posiadających dużą liczbę obiektów
zabytkowych, jak również posiadających czytelny układ urbanistyczny lub
ruralistyczny, z uwzględnieniem Gminnej Ewidencji Zabytków i wytycznych zawartych
w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami i innych.
egzekwowanie zapisów określonych w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego.
wspieranie działań planistycznych prowadzących do właściwej ekspozycji przestrzennej
obiektów zabytkowych, jak również dostosowanie nowej zabudowy do wartości
zabytkowych miejscowości
podjęcie współpracy z instytucjami wprowadzającymi dodatkowe oznakowania
obiektów zabytkowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, w celu
informowania i ułatwiania dojazdu do tych obiektów

5 Kierunek działań: DOKUMENTACJA I POPULARYZACJA
Działania:


jako priorytetowe zadanie należy uznać, opracowanie:
Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych Archeologicznych dla Gminy Kowalewo
Pomorskie , jako II etap prac przy Gminnej Ewidencji Zabytków
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zlecanie oraz współfinansowanie prac badawczych i dokumentacyjnych obiektów
wpisanych do rejestru zabytków
wspieranie lub opracowanie inwentaryzacji rysunkowej i fotograficznej nieczynnych
cmentarzy znajdujących się na terenie gminy Kowalewo Pomorskie
publikacja pracy popularno-naukowej dotyczącej dziejów gminy Kowalewo Pomorskie
kontynuacja programu zbierania materiałów archiwalnych (zdjęć, map, pocztówek i
tekstów o znaczeniu historycznym) dotyczących miasta i gminy Kowalewo Pomorskie)
oraz udostępnianie uzyskanych materiałów na stronie internetowej gminy
elektroniczna publikacja wykazu Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych na
stronie internetowej gminy, w celu zwiększenia świadomości mieszkańców o zasobie
dziedzictwa kulturowego regionu, jak również poinformowania właścicieli obiektów
zabytkowych

Rozdział X
INSTRUMENTARIUM ORAZ MONITORING REALIZACJI I OCENY
GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI
Monitoring to proces systematycznego zbierania ilościowych i jakościowych informacji na temat
wdrażanych projektów.
Gminny Program Opieki nad Zabytkami powinien być monitorowany, w celu zapewnienia zgodności
jego realizacji z przyjętymi celami i kierunkami działań oraz działaniami. Czynności powyższych
powinien dokonywać, powołany przez Burmistrza Zespół Koordynujący Ochronę Dziedzictwa
Kulturowego Gminy.
Podstawowymi czynnościami Zespołu powinno być:
1) przeprowadzanie przynajmniej, co dwa lata, lustracji terenowych zabytków znajdujących w
gminnej ewidencji zabytków, mający na celu określenie ich stanu zachowania
2) aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków poprzez uzyskane informacje w trakcie lustracji
terenowej oraz innych czynności
3) opracowanie wykazu zabytków zagrożonych wymagających działań interwencyjnych
4) prowadzanie działalności wykonawczej w zakresie realizacji przyjętych w programie celów
5) analiza stopnia realizacji przyjętego programu opieki nad zabytkami
6) opracowanie po upływie dwóch lat funkcjonowania programu, sprawozdania stanowiącego
podstawę do stworzenia przez Burmistrza Gminy Kowalewo Pomorskie raportu,
przedkładanego Radzie Miejskiej.
W miarę rozwoju systemu monitorowania należy sposób weryfikacji zmodyfikować i dopasować
do potrzeb, w celu jak najlepszego odzwierciedlenia zrealizowanych przyjętych celów i zadań.
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Rozdział XI
FINANSOWANIE OCHRONY, OPIEKI I PROMOCJI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Podstawowym dokumentem regulującym system finansowania opieki nad zabytkami na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej jest ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2003 nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), która w rozdziale 7 szczegółowo określa
zasady finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach.
Zgodnie z ustawą opieka nad zabytkiem, w tym finansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich i robót budowlanych spoczywa na osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej
posiadającej tytuł prawny do zabytku. W związku z często wysokimi kosztami konserwatorskich prac
badawczych, projektowych i ostatecznie wykonawczych, ustawa umożliwia finansowanie prac przy
zabytkach wpisanych do rejestru przez inne podmioty niż właściciel lub posiadacz zabytku, poprzez
przyznawanie dotacji celowych pochodzących z różnych źródeł np.
1) funduszy Unii Europejskiej związanych z programami uwzględniającymi dziedzictwo
kulturowe
2) budżetu państwa.
3) Funduszu Kościelnego
4) Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków
5) budżetu Samorządu Wojewódzkiego
6) budżetów organów powiatowych lub gminnych
W związku z powyższym ważne jest propagowanie przez organ gminy informacji wśród właścicieli
zabytków o różnych możliwościach dofinansowywania szeroko pojętych prac konserwatorskich
prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Na samym wstępie każdy właściciel czy posiadacz zabytku ubiegający się o pozyskanie środków na
prace przy zabytkach powinien pamiętać o sformułowaniu rzeczywistych celów zamierzonych działań
przy zabytku, aby wybrać odpowiedni program dofinansowania i przygotować prawidłowo
wymagane dokumenty. Jednocześnie ubiegający się o dotacje beneficjent powinien pamiętać, że
łączna wartość uzyskanych dotacji ze źródeł zewnętrznych nie może przekraczać 100% całkowitej
wartości zadania. Dodatkowo powinien wiedzieć także, że środki z funduszy europejskich nie mogą
być łączone ze środkami pochodzącymi z budżetu państwa i samorządów terytorialnych.
11.1 ŚRODKI Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH
11.1.1 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Mechanizm Finansowy EOG stanowi jedno z największych źródeł zewnętrznego finansowania kultury w
Polsce. Środki w ramach programu przyznawane są przez trzy kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego:
Norwegię, Islandię i Liechtenstein. Dysponentem środków przyznanych Polsce jest Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. Środki z niniejszego funduszu, dostępne będą do 30 kwietnia 2014 r., a
podstawowym warunkiem uczestnictwa w programie jest podpisanie umowy partnerskiej lub listu
intencyjnego z jednym z państw darczyńców. Program zakłada dziewiętnaście obszarów priorytetowych, z
których dwa dotyczą ochrony i opieki oraz promocji dziedzictwa kulturowego.

Mechanizm Finansowy EOG
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Priorytet – Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego
Rodzaje kwalifikujących się zadań

rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kulturalne historycznych obiektów i
zespołów

zabytkowych wraz z otoczeniem;

budowa, rozbudowa i przebudowa instytucji kultury, konserwacja zabytków ruchomych oraz
zabytkowych

księgozbiorów, zbiorów piśmienniczych, archiwów i zbiorów audiowizualnych, w tym filmowych;

rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury, w tym: digitalizacja zabytków ruchomych oraz

zabytkowych księgozbiorów, zbiorów piśmiennictwa, archiwaliów i zbiorów audio, audiowizualnych
i

filmowych oraz tworzenie wirtualnych instytucji kultury
Uprawnieni wnioskodawcy

jednostki samorządu terytorialnego;

państwowe i samorządowe instytucje kultury

państwowe szkoły i uczelnie artystyczne

publiczne uczelnie wyższe;

archiwa państwowe;

organizacje pozarządowe ze strefy kultury

kościoły i związki wyznaniowe

Poziom dofinansowania

dofinansowanie do 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych. Minimalna wartość gruntu 1 mln
euro a

maksymalna 8 mln euro.
Informacje szczegółowe:
Adres:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoDepartament Funduszy Europejskich

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
Tel. +48 22 42 10 302, Fax. +48 22 42 10 371

Strona internetowa:

www.eog2016.mkidn.gov.pl

Mechanizm Finansowy EOG
Priorytet - Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej
Rodzaje kwalifikujących się zadań
1) Obszary tematyczne projektów
 Edukacja artystyczna i kulturowa
 Dziedzictwo kulturowe (w tym dziedzictwo kulturowe materialne i niematerialne oraz literatura i
archiwa)
 Muzyka i sztuki sceniczne
 Sztuki plastyczne i wizualne
2) Rodzaje projektów:
 Organizacja wystaw spektakli, koncertów, festiwali (w tym filmowych) i innych wydarzeń
artystycznych
 Wspieranie współpracy oraz wymiany artystów w zakresie m. In. Sztuk plastycznych, sztuk
scenicznych, muzyki, fotografii, filmu i innych
 Współpraca ekspertów w dziedzinie nowoczesnych technik konserwatorskich (w tym digitalizacji
dóbr kultury); dokumentacji, ochrony, konserwacji i promocji dziedzictwa kulturowego, zwalczania
zagrożeń dla dóbr kultury, w tym zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom i dobrom kultury,
zarządzania dziedzictwem narodowym
 Współpraca międzyinstytucjonalna instytucji kultury i archiwów
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W ramach programu będą mogły otrzymać dofinansowanie projekty ,,miękkie” nie inwestycyjne o
charakterze niekomercyjnym
Uprawnieni wnioskodawcy
 państwowe i samorządowe instytucje kultury
 państwowe szkoły i uczelnie artystyczne
 jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
 publiczne uczelnie wyższe;
 archiwa państwowe;
 organizacje pozarządowe ze sfery kultury
Poziom dofinansowania
 dofinansowanie do 90% całkowitych kosztów kwalifikowanych.
 Projekty małe - minimalna wartość dofinansowania wynosi 50 000 euro a maksymalna 150 000 euro
 Projekty duże - minimalna wartość dofinansowania wynosi 150 000 euro a maksymalna 1 000 000
euro
Informacje szczegółowe:
Adres:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoDepartament Funduszy Europejskich

Strona internetowa:

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
tel. +48 22 42 10 302, fax. +48 22 42 10 371

www.eog2016.mkidn.gov.pl

11.2 ŚRODKI DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA
11.2.1 PROGRAMY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego corocznie umożliwia dostęp do różnorodnych programów
dofinansowujących działania na rzecz ochrony, opieki i promocji dóbr kultury między innymi pod hasłami
programowymi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Wydarzenia artystyczne,
Kolekcje,
Promocja literatury i czytelnictwa,
Edukacja,
Obserwatorium kultury,
Dziedzictwo kulturowe,
Rozwój infrastruktury kultury.

Najważniejszym programem bezpośrednio nakierunkowanych na ochronę dziedzictwa kulturowego jest:
PROGRAM ,,DZIEDZICTWO KULTUROWE”, w ramach którego corocznie ogłaszanych jest pięć priorytetów:
PRIORYTET I

OCHRONA ZABYTKÓW

Rodzaje kwalifikujących się zadań
 Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków, planowane do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania;
 Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok założenia wniosku
Uprawnieni wnioskodawcy
 osoby fizyczne,
 jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące właścicielem lub
posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie
Poziom dofinansowania
 50% - 100% kosztów kwalifikowanych, z godnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami, przy czym minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania
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wynosi 25 tys. zł.
Termin i nabór wniosków
 Termin, miejsce oraz sposób składania wniosków ogłaszany jest na stronie internetowej:
http:/www.mkidn.gov.pl
PRIORYTET II
WSPIERANIE DZIAŁAŃ MUZEALNYCH
Rodzaje kwalifikujących się zadań
 organizacja czasowych wystaw muzealnych i publikacji towarzyszących im katalogów
 modernizacja stałych wystaw muzealnych
 publikacja katalogów do wystaw muzealnych
 konserwacja muzealiów, archiwaliów, starych druków, rękopisów, kartografii, muzykaliów,
ikonografii, grafiki artystycznej, dokumentów życia społecznego
Uprawnieni wnioskodawcy
 samorządowe instytucje kultury
 państwowe instytucje kultury
 organizacje pozarządowe
 Kościoły i związki wyznaniowe
Poziom dofinansowania
 Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 50 000 zł.
 Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi: 200 000 zł dla zadań, w przypadku
których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 80% przedstawionego we wniosku budżetu i
400 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 50%
przedstawionego we wniosku budżetu.
Termin i nabór wniosków
 Termin, miejsce oraz sposób składania wniosków ogłaszany jest na stronie internetowej:
http:/www.mkidn.gov.pl
PRIORYTET III

KULTURA LUDOWA

Rodzaje kwalifikujących się zadań
 zadania edukacyjne, w tym warsztaty, kursy i szkolenia dotyczące zagadnień kultury regionalnej;
 zadania animacyjne wspomagające lokalne społeczności w twórczych działaniach, nawiązujących do
miejscowych tradycji
 publikacje książkowe z zakresu kultury ludowej
 zadania dotyczące dokumentacji, archiwizacji, udostępniania i ochrony unikalnych zjawisk kultury
ludowej, w tym sztuki i rękodzieła ludowego, gwary, muzyki, tańca, śpiewu, obrzędowości;
 zadania popularyzujące unikalne i żywe elementy kultury ludowej, w tym konkursy, przeglądy,
festiwale sztuki i rękodzieła ludowego
 zadania dotyczące ochrony architektury regionalnej
 zadania o charakterze artystycznym inspirowane, sztuką i twórczością ludową;
 zakupy obiektów oraz kolekcji dzieł sztuki ludowej w celu ich publicznego udostępnienia
 projekty badawcze i popularyzatorskie z zakres antropologii kulturowej, etnologii i etnografii
Uprawnieni wnioskodawcy
 osoby fizyczne,
 jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące właścicielem lub
posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie
Poziom dofinansowania



50% - 100% kosztów kwalifikowanych, z godnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami, przy czym minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania
wynosi 25 tys. zł.
Termin i nabór wniosków
 Termin, miejsce oraz sposób składania wniosków ogłaszany jest na stronie internetowej:
http:/www.mkidn.gov.pl
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PRIORYTET IV

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZA GRANICĄ

PRIORYTET V

OCHRONA ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH

Rodzaje kwalifikujących się zadań
 ewidencja i inwentaryzacja zabytków archeologicznych metodą badań powierzchniowych, w tym
kontynuacja badań w ramach programu Archeologiczne Zdjęcia Polski oraz weryfikacja badań
dotychczasowych
 nieinwazyjne badania archeologiczne, niezwiązane z planowanymi bądź realizowanymi
inwestycjami, wykorzystujące nowoczesne metody i sprzęt;
 opracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań
archeologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach badań zabytków
Uprawnieni wnioskodawcy
 samorządowe instytucje kultury
 państwowe instytucje kultury
 organizacje pozarządowe
 publiczne i niepubliczne uczelnie akademickie
 podmioty prowadzące działalność gospodarczą
 Poziom dofinansowania
 Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 40 000 zł.
 Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi: 200 000 zł
 Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania 85% środków kwalifikowalnych
Termin i nabór wniosków


Termin, miejsce oraz sposób składania wniosków ogłaszany jest na stronie internetowej:
http:/www.mkidn.gov.pl

11.2.2 FUNDUSZ KOŚCIELNY
Fundusz Kościelny, którego dysponentem jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji stanowi formę
dofinansowania o bardzo mocno zawężonym zakresie prac, jak również i liście beneficjentów mogących z
niego skorzystać.
FUNDUSZ KOŚCIELNY
Rodzaje kwalifikujących się zadań
 podstawowe prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy nieruchomych zabytkach
sakralnych (w szczególności remonty dachów, stropów, ścian i elewacji, osuszanie i odgrzybianie,
izolacje, remonty i wymiany zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej,
odgromowej, przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej itp.)
Uprawnieni wnioskodawcy
 osoby prawne Kościoła katolickiego
 osoby prawne innych Kościołów i związków wyznaniowych, działających na podstawie ustaw o
stosunku państwa do kościoła oraz związków wyznaniowych;
 osoby prawne Kościoła i związków wyznaniowych, wpisanych do rejestru Kościołów i związków
wyznaniowych, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności
sumienia i wyznania (Dz. U. z 2005 r., nr 231, poz. 1965 r., z późn. zm.)
 Poziom dofinansowania


środki przeznaczone na dotacje utrzymywane są na poziomie 8% całości budżetu funduszu

Termin i nabór wniosków
 na dofinansowanie prac przyszłych, które zostały określone we wniosku
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11.2.3 DOFINANSOWANIE WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW
Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami o dofinansowanie do
prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
można ubiegać się z funduszy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
DOFINANSOWANIE KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
Rodzaje kwalifikujących się zadań
 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków (projekty realizowane bez udziału środków europejskich) planowane do przeprowadzenia
w roku udzielenia dotacji
 refundacja prac przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku
Uprawnieni wnioskodawcy
 osoby fizyczne,
 jednostki samorządu terytorialnego
 inne jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności,
użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowiązaniowego
Poziom dofinansowania
 dofinansowanie może być udzielone w wysokości do 50% nakładów koniecznych
 dofinansowanie w wysokości do 100% może być udzielone jedynie w przypadkach, gdy zabytek
posiada wyjątkową wartością historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia
złożonych pod względem technologicznym prac lub robót, stan zachowania zabytku wymaga
niezwłocznego podjęcia prac lub robót
Termin i nabór wniosków
 na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone w danym roku – do dnia 28 lutego każdego
roku
 na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok założenia
wniosku – do dnia 30 czerwca roku, w którym dofinansowanie ma być przyznane

11.3 ŚRODFKI WŁASNE SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH
11.3.1 DOTACJE SAMORZĄDU WOJEWÓDZKIEGO
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
1) udziela dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie województwa. Zasady
udzielania dotacji i ich realizacji określa Uchwała Nr XXV/497/08 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 8 września 2008 r. z późn. zm.
DOTACJE NA PRACE PRZY ZABYTKACH
Rodzaje kwalifikujących się zadań:
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sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich
przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych
wykonanie dokumentacji konserwatorskich
opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich
wykonanie projektu budowlanego
sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz
zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku
stabilizacja konstrukcyjna części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym
dla zachowania tego zabytku
odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowitego
odtworzenia, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki
odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% tej
przynależności
odnowienie lub całkowite odtworzenie stolarki okiennej, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych
odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych
modernizacja instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają
oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależność;
wykonanie instalacji przeciwwilgociowej
uzupełnienie narysów ziemnych, dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych
nieruchomych o własnych formach krajobrazowych
działania zmierzające do wyeksponowania istniejących oryginalnych elementów zabytkowego parku
lub ogrodu;
zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej, odgromowej

Uprawnieni wnioskodawcy:
 osoby fizyczne,
 jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności,
użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowiązaniowego
Poziom dofinansowania:
 dofinansowanie udzielane jest w wysokości do 50% nakładów koniecznych
 dofinansowanie w wysokości do 100% może być udzielone wyjątkowo, w uzasadnionych
przypadkach
Termin i nabór wniosków:
 do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym planowane są działania przy zabytku
 w przypadku nie wykorzystania przeznaczonych środków przewiduje się drugi termin składania
wniosków tj. do dnia 15 kwietnia roku, w którym dotacja ma być wykorzystana
 powyższe terminy nie mają zastosowania w przypadku ubiegania się o dotacje na prace
interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku
Informacja:
Adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 Toruniu
Departament Kultury i dziedzictwa Narodowego,
Biuro Dziedzictwa Narodowego

Strona internetowa:
w

www.kujawsko-pomorskie.pl

ul. Św. Jana 1/3, 87-100 Toruń, tel. 056 646 20 22

2) zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2003 r. o działaniach pożytku publicznego i wolontariacie, ogłasza co
roku otwarty konkurs na wykonanie zadań publicznych, związanych z realizacją zadań Samorządu
Województwa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
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KONKURS NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH
Rodzaje kwalifikujących się zadań:
 wydarzenia artystyczne i kulturalne (festiwale, przeglądy, spektakle, wystawy)
 dokumentacja (niekomercyjne projekty wydawnicze z wykorzystanie m różnych nośników i technik
zapis, poświęcone problematyce kultury, sztuki i dziedzictwa kulturowego regionu)
 edukacja kulturalna (warsztaty, kursy, akcje, happeningi skierowane do różnych grup społecznych)
 dziedzictwo, tradycja, tożsamość (przedsięwzięcia związane z ochroną i popularyzacją tradycji i
dziedzictwa kulturowego regionu kujawsko-pomorskiego, budowaniem i wzmocnieniem jego
tożsamości, promocja zasłużonych dla regonu wybitnych postaci i wydarzeń historycznych
Uprawnieni wnioskodawcy:


organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Poziom dofinansowania:


zgodni z ogłoszonym konkursem w danym roku

Termin i nabór wniosków:
 nabór wniosków ogłaszany jest na stronie internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl
Informacja:
Adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Departament Kultury i dziedzictwa Narodowego,
Biuro Dziedzictwa Narodowego
ul. Św. Jana 1/3, 87-100 Toruń, tel. 056 646 20 22

Strona internetowa:

www.kujawsko-pomorskie.pl

11.3.2 DOTACJE RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
Rada Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego zgodnie z przyjętą Uchwałą nr LIX/281/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
przewiduje udzielanie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu GolubskoDobrzyńskiego, dostępnych publicznie, posiadających istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe
i znajdujących się w stanie technicznym wymagającym poprawy.
,,Celem dotacji jest ochrona krajobrazu kulturowego i dziedzictwa narodowego znajdującego się na terenie
powiatu, wspieranie i uzupełnianie działań właścicieli i zarządców zabytków dla zapewnienia ochrony i
konserwacji wartościowych elementów substancji zabytkowej.”
DOTACJE RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
Rodzaje kwalifikujących się zadań:
Dotacje mogą być przeznaczone na:
1. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
2. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania
tego zabytku;
3. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z
uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
4. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji
tej przynależności;
5. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych drzwi i drzwi, więźby
dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
6. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne,
wykonane z drewna części składowe i przynależności;
7. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
8. uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o
własnych formach krajobrazowych (Uwaga!!! zadanie do wykreślenia – brak podstaw historycznych i
konserwatorskich pozwalających na podjęcie wymienionych prac)
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9.

działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub
ogrodu;
10. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym
do rejestru, o których mowa w pkt 1-9;
11. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Uprawnieni wnioskodawcy:
 osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku,
wynikający z prawa własności użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego, albo stosunku zobowiązaniowego.
Poziom dofinansowania:
 dofinansowanie udzielane jest w wysokości do 50% ogółu nakładów
 dofinansowanie w wysokości do 100% może być udzielone wyjątkowo, w uzasadnionych przypadkach,
jeżeli zabytek posiada wyjątkowa wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga
przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych,
Termin i nabór wniosków:
 do dnia 15 grudnia poprzedzającego rok, w którym planowane jest wykorzystanie dotacji
 w przypadku niewykorzystania całości środków przeznaczonych w budżecie powiatu na prace
konserwatorskie itp. lub ich zwiększenia, przewiduje się możliwość składania wniosków w drugim
terminie do dnia 15 kwietnia roku, w którym dotacja ma być wykorzystana
 Informacje o naborze wniosków podawane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego
 termin powyższy nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne
wynikające z zagrożenia zabytku
 wzór wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIX/281/10 Rady
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 czerwca 2010 r.
 nabór wniosków – Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, Plac 1000-lecia 25, 87-400 GolubDobrzyń

11.3.3 DOTACJE GMINY KOWALEWO POMORSKIE
Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim podobnie jak Rada Powiatu, zgodnie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003, Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), posiada prawo
przyznawania dotacji celowych z własnych środków na prace przy zabytkach znajdujących się na terenie
miasta i gminy Kowalewo Pomorskie. Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy
Kowalewo Pomorskie określa Uchwała Nr VII/62/2011 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21
września 2011 r.
DOTACJE RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
Kryteria przyznawania dotacji:
1) obiekt znajduje się w złym stanie technicznym
2) obiekt posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne, konstrukcyjne lub naukowe dla gminy
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane mogą obejmować nakłady, o których mowa
w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568, z późn. zm.)

Uprawnieni wnioskodawcy:


osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa
własności użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego, albo stosunku
zobowiązaniowego.
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Poziom dofinansowania:






dofinansowanie udzielane jest w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót
objętych wnioskiem
dofinansowanie w wysokości do 100% może być udzielone wyjątkowo, w uzasadnionych przypadkach,
jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga
przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych
dofinansowanie w wysokości 100% może być również udzielone w przypadku, jeżeli stan zachowania
zabytku, wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych
dofinansowanie w wysokości 100% możliwe jest, jeżeli całkowita wartość nakładów koniecznych nie
przekracza środków finansowych przewidzianych przez gminę na cele konserwatorskie, restauratorskie
lub budowlane przy zabytkach w danym roku rozliczeniowym.

Termin i nabór wniosków:





do 30 września każdego roku poprzedzającego rok budżetowy; w szczególnie uzasadnionych
przypadkach wniosek może być złożony po upływie terminu
dotacja może zostać przyznana na prace, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez
wnioskodawcę wniosku lub w roku następnym
wzór wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/62/11 Rady
Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 21 września 2011 r.
nabór wniosków – Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo
Pomorskie
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Załącznik nr 1

WYKAZ ZABYTKÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW
ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW
Gmina Kowalewo Pomorskie – 2013 r.
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.

OBIEKT

NUMER
REJESTRU

DATA
DECYZJI

Kościół parafialny p.w. św. Bartłomieja

A/363

22.04.1930 r.

Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja

A/365

19.03.1930 r.

A/150/66

10.10.1934 r.

MIEJSCOWOŚĆ

CHEŁMONIE
KOWALEWO
POMORSKIE
Plac 700-lecia
KOWALEWO
POMORSKIE
Ul. Strażacka
KOWALEWO
POMORSKIE
KOWALEWO
POMORSKIE
Plac Wolności 1
PIĄTKOWO

6.
7.
8.
9.
10. PLUSKOWĘSY
PLUSKOWĘSY

11.
12.
13.
14. SREBRNIKI
SZYCHOWO

15.
16.
17. WIELKA ŁĄKA

Ruiny zamku
Pozostałości murów miejskich
Zajazd
ob. budynek Urzędu Miejskiego
Zespół pałacowo-parkowy:
 Pałac
 Park
 Oficyna dworska
 Teren w granicach
działek nr 1/3, 1/4, 1/8
Kościół parafialny
p.w. św. Jana Chrzciciela
Założenie dworsko-parkowe:
 Dwór
 Park
 Teren w granicach
działki nr 213/3
Kościół parafialny
p.w. Matki Boskiej Śnieżnej
Założenie dworsko-parkowe:
 Dwór
 Park
Kościół parafialny
p.w. ŚŚ. Katarzyny i Małgorzaty

Nr rejestru dawnego
woj. toruńskiego:

A/145/63

18.10.1934 r.

A/83

03.06.1996 r.

A/106/1
A/106/2
A/106/3

20.10.1994 r.
20.10.1994 r.
20.10.1994 r.

A/106/4

20.10.1994 r.

A/362

22.04.1930 r.

A/910/1
A/910/2

22.02.1980 r.

A/910/3

26.11.1984 r.

A/351

13.07.1936 r.

A/1252/1
A/1252/2

21.02.1980 r.
26.11.1984 r.

A/ 254

07.07.1980 r.

WIELKA ŁĄKA -

29.09.1980 r.
Młyn wodny
A/ 1509
18. KRUPKA
ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW
Gmina Kowalewo Pomorskie – 2013 r.
Lp.

MIEJSCOWOŚĆ

OBIEKT

NUMER
REJESTRU

DATA DECYZJI

19.

CHEŁMONIE

Grodzisko

C/62

18.12.1967 r

20.

NAPOLE

Średniowieczny zespół osadniczy

C/154

03.12.1965 r.
05.10. 2000 r.
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Załącznik nr 2
WYKAZ GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW DLA GMINY KOWALEWO POMORSKIE
– MIASTO KOWALEWO POMORSKIE - 2012 rok LP.

ULICA

1.

Kowalewo Pomorskie

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.
14.

Ul. 1 Maja
Ul. 1 Maja
Ul. 1 Maja
Ul. 23 Stycznia
Ul. 23 Stycznia
Ul. 23 Stycznia
Ul. 23 Stycznia
Ul. 23 Stycznia
Ul. 23 Stycznia
Ul. 23 Stycznia
Ul. Batalionów Chłopskich
Ul. Batalionów Chłopskich
Ul. Batalionów Chłopskich

15.

Ul. Batalionów Chłopskich

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Ul. Brodnicka
Ul. Brodnicka
Ul. Brodnicka
Ul. Brodnicka
Ul. Brodnicka
Ul. Chopina
Ul. Chopina
Ul. Chopina
Ul. Chopina
Ul. Chopina
Ul. Chopina
Ul. Chopina
Ul. Chopina
Ul. Drzymały

29.

1,2,4,5,6,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,22
,30,38
ul. Odrodzenia 31, 42, 46, 48, 50, 52

OBIEKT
(funkcja pierwotna)

NR

NR DZIAŁKI

Historyczny układ urbanistyczny miasta
2
5
11
2
3
13
14
16
19
12
16
18

Dom
Kamienica
Dom
Kamienica
Willa
Mleczarnia
Budynek mieszkalno-usługowy
Hotel
Kamienica
Teren cmentarza żydowskiego
Kamienica
Dom
Dom

109
119/1
38/4
15, 16
150
125/4
54
56/2
112
248
233
232

Pozostałości murów miejskich
1
4
8
14
16
1
2
7
8
9
14
31
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Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Dom
Dom w zagrodzie
Dom w zagrodzie
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Budynek mieszkalny
Kapliczka przydrożna
Kolonia domów robotniczych

DATOWANIE
XIV w. – pocz.
XX w.
Po 1920 r.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Koniec XIX w.
1896 r.
Około 1873 r.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
30 lata XIX w.
Pocz. XX w.
Po 1920 r.
1926 r.
Pocz. XIV w.

39/3
70
80/2
56
58
146/2
158
152
161/1
155
163
307/1
280

FORMA
OCHRONY

REJESTR
ZABYTKÓW
NR A/145/63

1894 r.
Po 1920 r.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Po 1900 r.
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30.
31.

LP.

Ul. Dworcowa
Ul. Dworcowa

ULICA

1
1

Budynek dworca kolejowego
Magazyn kolejowy

OBIEKT
(funkcja pierwotna)

NR

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Ul. Dworcowa
Ul. Działkowa
Ul. Działkowa
Ul. Działkowa
Ul. Główny Dworzec
Ul. Główny Dworzec
Ul. Główny Dworzec
Ul. Główny Dworzec
Ul. Główny Dworzec
Ul. Główny Dworzec
Ul. Główny Dworzec
Ul. Główny Dworzec
Ul. Główny Dworzec
Ul. Główny Dworzec
Ul. Główny Dworzec
Ul. Główny Dworzec
Ul. Główny Dworzec
Ul. Główny Dworzec
Ul. Główny Dworzec
Ul. Główny Dworzec
Ul. Główny Dworzec
Ul. Główny Dworzec
Ul. Główny Dworzec
Ul. Główny Dworzec
Ul. Główny Dworzec

3
4
6
8
1
2
3
4
4

5
7
8
9
13
15
16
17
18

57.

Ul. Kościuszki

1

58.
59.

Ul. Kościuszki
Ul. Kościuszki

60.

Ul. Kościuszki

61.
62.
63.

Ul. Krótka
Ul. Młyńska
Ul. Odrodzenia

64.
65.
66.

77/11
77/4

NR DZIAŁKI

1901 r.
1901 r.

DATOWANIE

77/7
87
88
89
11/11
11/3
11/10
11/6
11/6
11/6
11/6
11/6
11/6
11/6
11/6
11/6
11/10
11/9
11/1
73/1
11/8
11/7
6
11/7
6

1901 r.
30 lata XX w.
30 lata XX w.
40 lata XX w.
Po 1900 r.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Około 1874 r.
Około 1874 r.
1898 r.
Około 1910 r.
1898 r.
1898 r.
Po 1874 r.
1912 r.
1898 r.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.

47/16

1898 r.

47/3
47/18

1898 r.
1911 r.

47/18

1911 r.

4
2
1

Kolejowy budynek mieszkalny
Dom robotników
Dom robotników
Dom robotników
Kolejowy budynek mieszkalny + budynek gospodarczy
Poczta w zespole dworca kolejowego
Kolejowy budynek mieszkalny + budynek gospodarczy
Budynek dworca kolejowego
Magazyn opału i szalety w zespole dworca kolejowego
Hydrofornia w zespole dworca kolejowego
Kapliczka przydrożna w zespole dworca kolejowego
Magazyn oleju w zespole dworca kolejowego
Nastawnia w zespole dworca kolejowego
Park w zespole dworca kolejowego
Wiaty peronów i balustrady przejścia podziemnego
Wieża ciśnień w zespole dworca kolejowego
Kolejowy budynek mieszkalny
Kolejowy budynek mieszkalny
Kolejowy budynek mieszkalny + budynek gospodarczy
Kolejowy budynek mieszkalny
Kolejowy budynek mieszkalny + budynek gospodarczy
Kolejowy budynek mieszkalny + budynek gospodarczy
Kolejowy budynek mieszkalny + budynek gospodarczy
Kolejowy budynek mieszkalny + budynek gospodarczy
Kolejowy budynek mieszkalny + budynek gospodarczy
Laboratorium z mieszkaniem kierownika w zespole gazowni
miejskiej
Aparatownia z odsiarczalnią w zespole gazowni miejskiej
Hala maszyn ze stacją pomp w zespole wodociągów miejskich
Stacja filtrów z murem oporowym w zespole wodociągów
miejskich
Kamienica
Dom + budynek gospodarczy
Willa

149
66
96/2

Ul. Odrodzenia

2

Pałac z zespołu folwarcznego

57/2

Ul. Odrodzenia
Ul. Odrodzenia

2
5

Park podworski
Sąd Grodzki

57/2
94

Koniec XIX w.
Pocz. XX w.
Około 1920 r.
II poł. XIX w.,
1923 r.
II poł. XIX w.
1914 r.
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67.
68.

LP.

Ul. Odrodzenia
Ul. Odrodzenia

ULICA

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Ul. Odrodzenia
Ul. Odrodzenia / ul. Działkowa
Plac 700-lecia
Plac 700-lecia
Plac 700-lecia
Plac 700-lecia
Plac 700-lecia
Plac 700-lecia
Plac 700-lecia
Plac 700-lecia
Plac 700-lecia
Plac 700-lecia
Plac 700-lecia
Plac 700-lecia
Plac 700-lecia
Plac 700-lecia
Plac 700-lecia
Plac 700-lecia
Plac 700-lecia
Plac 700-lecia
Plac 700-lecia
Plac 700-lecia
Plac 700-lecia
Plac 700-lecia
Plac 700-lecia
Plac 700-lecia

95.

7
53

Szkoła Zimowa
Kolejowy budynek mieszkalny

OBIEKT
(funkcja pierwotna)

NR
54

92/1
41

NR DZIAŁKI

1910 r.
Po 1910 r.

DATOWANIE

Willa
Kapliczka przydrożna
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Oficyna przy kamienicy nr 25

34
92/1
6/1
7
8/1
9
10/2
100
101
102
104
105
157
144
26
25
24
23
22
21
20
19
18
14
155
155

Plac 700-lecia

Kościół parafialny p.w. Św. Mikołaja

152

96.

Plac 700-lecia

Cmentarz przykościelny

152

Po 1910 r.
Pocz. XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
1905 r.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
Pocz. XIV w.,
1862-1865 r.,
1890 r.
XIV w.

97.

Plac 700-lecia

Ogrodzenie kościoła parafialnego

152

XIX w.

98.

Plac Wolności

1

Zajazd

1

1912 r., 1934 r.

99.
100.
101.
102.

Plac Wolności
Plac Wolności
Plac Wolności
Plac Wolności

1
3
4
5

Stajnia + wozownia przy zajeździe
Willa regionalnego inspektora szkolnictwa
Budynek mieszkalno-usługowy
Budynek mieszkalno-usługowy

1
98
61
59

1912 r.
1910 r.
Po 1910 r.
Po 1910 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25,26
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NR A/83
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103.
104.
105.
106.
107.

LP.
108.
109.
110.

Plac Wolności
Plac Wolności
Plac Wolności
Plac Wolności
Plac Wolności

ULICA

112.
113.
114.

Plac Wolności
Plac Wolności
Ul. Podborek
Ul. Strażacka i ul. Fosa
Jagiellońska
Ul. Strażacka
Ul. Szkolna
Ul. Szkolna

115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.

Ul. Szkolna
Ul. Szkolna
Ul. Szkolna
Ul. Szkolna
Ul. Szkolna
Ul. Szkolna
Ul. Szpitalna
Ul. Szpitalna
Ul. Szpitalna
Ul. Szpitalna
Ul. Szpitalna
Ul. Szpitalna
Ul. Szpitalna
Ul. Św. Józefa
Ul. Św. Mikołaja
Ul. Św. Mikołaja
Ul. Św. Mikołaja
Ul. Toruńska
Ul. Toruńska
Ul. Toruńska
Ul. Toruńska
Ul. Toruńska
Ul. Toruńska
Ul. Toruńska
Ul. Toruńska
Ul. Toruńska

111.

6
7/8
9/10
12

NR

6

1
3
4
6
8
9
11
1
2
3
4
9
15
2
3
4
6
2
4
5
7
11
12
14
23
27
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Kamienica
Dwojak z zespołu folwarcznego
Dwojak z zespołu folwarcznego
Zakład rzemieślniczy
Park miejski

OBIEKT
(funkcja pierwotna)
Pomnik pamięci poległych
Figura przydrożna
Dom w zagrodzie

58/1
168, 169
164/3, 166
159
173

NR DZIAŁKI
173
175
91

Ok. 1920 r.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.

DATOWANIE

FORMA
OCHRONY

1946 r.
I ćw. XX w.
Pocz. XX w.

Ruiny zamku krzyżackiego oraz przedzamcza

156/3

XIII/XIV w.

Wodociągowa wieża ciśnień - miejska
Dom
Kamienica

156/3
115
114

1911 r.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.

Kamienica
Zakład rzemieślniczy
Budynek mieszkalno-usługowy
Budynek mieszkalno usługowy
Budynek poczty
Plebania parafii ewangelickiej
Kamienica
Budynek szpitala
Kamienica
Dom
Dom
Kamienica
Zakład rzemieślniczy
Dom zakonny
Kamienica
Dom nauczycielski
Zimowa Szkoła Rolnicza
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica

100
101
10/1
9
4
2
36
17
37
27
43
46/3
25
138
130/2
99/1
99/2
107
109
166
167
173
137
138/3
198
200/2

Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
II poł. XIX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Po 1920 r.
Po 1920 r.
Koniec XIX w.
XIX/XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
1913 r.
1913 r.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
XIX/XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Po 1910 r.
Po 1910 r.
Po 1910 r.

REJESTR
ZABYTKÓW
NR A/150/66
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Załącznik nr 3
WYKAZ GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW DLA GMINY KOWALEWO POMORSKIE – OBSZAR WIEJSKI - 2012 rok –
LP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

MIEJSCOWOŚĆ
BIELSK
Bielsk
Bielsk
Bielsk
Bielsk
Bielsk
Bielsk
Bielsk
Bielsk
Bielsk
Bielsk
Bielsk
BORÓWNO
CHEŁMONIE
Chełmonie
Chełmonie
Chełmonie
Chełmonie

22
24A
40/41
41
42
43/44
44
45
46
47

30
2
6
6
6

Chełmonie
Chełmonie
Chełmonie
Chełmonie
Chełmonie
Chełmonie
Chełmonie

OBIEKT
(funkcja pierwotna)

NR

Dom + budynek inwentarski w zagrodzie
Dom robotników folwarcznych
Dom w zagrodzie
Budynek inwentarski w zagrodzie
Dom + budynek inwentarski w zagrodzie
Dom w zagrodzie
Budynek inwentarski w zagrodzie
Dom w zagrodzie
Szkoła
Dom w zagrodzie
Cmentarz ewangelicki
Kapliczka przydrożna
Dom w zagrodzie
Szkoła
Dwór z oficyną w zespole podworskim
Relikty bramy wjazdowej w zespole podworskim
Spichlerz w zespole podworskim
Park w zespole podworskim
Teren założenia dworsko-parkowego

25/26
26
29
30
34
35

Obora przy plebanii
Plebania
Czworak w zespole podworskim
Dom + budynek gospodarczy
Dom w zagrodzie
Dom + budynek gospodarczy w zagrodzie

NR DZIAŁKI
262/1
160/2
136, 137
136
15/1
90/1, 91
91
92,93
130/4,130/5
95
22
4
64/5
101/3
132/38
134
132/33
132/40

DATOWANIE
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
1911 r.
1905 r.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
K. XIX w.
20 lata XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
Pocz. XX w.
1899 r.
XVIII w., poł. XIX w.
Poł. XIX w.
3 ćw. XIX w.
Poł. XIX w.

132/9, 11, 15, 30,
Poł. XIX w.
31, 32, 35, 38, 40

87/2, 89
87/1
65/4
63/1
42/2
36, 37/2

4 ćw, XIX w.
3 ćw. XIX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.

Chełmonie

Kościół parafialny p.w. Św. Bartłomieja

133

Pocz. XIV w.

Chełmonie
Chełmonie
Chełmonie

Ogrodzenie kościoła p.w. Św. Bartłomieja
Cmentarz przykościelny
Dzwonnica przy kościele p.w. Św. Bartłomieja

133
133
133

1870 r.
XIV w.
4 ćw. XIX w.

Chełmonie

Grodzisko

Chełmonie

Cmentarz ewangelicki

Id: 0F785DAC-17CA-41BF-B98C-04175DAD702B. Podpisany

FORMA OCHRONY

130/1
111

XIV-XV w.

REJESTR ZABYTKÓW
NR A/363

REJESTR ZABYTKÓW
NR C/62

II poł. XIX w.
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32.

LP.

Chełmonie

MIEJSCOWOŚĆ

Cmentarz parafialny rzym. – kat.

NR

OBIEKT
(funkcja pierwotna)

33.

Chełmonie

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

CHEŁMONIEC

3

Dom + budynek gospodarczy

Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
ELZANOWO
Elzanowo
Elzanowo
FRYDRYCHOWO
GAPA
Gapa
Gapa
Gapa
Gapa
Gapa
JÓZEFAT
KIEŁPINY
Kiełpiny

5
7
9

Szkoła + budynek gospodarczy
Dwojak + budynek gospodarczy
Dwór w zespole podworskim
Park w zespole podworskim
Teren założenia dworsko-parkowego
Dom + budynek gospodarczy w zagrodzie
Dom w zagrodzie
Dom + budynek gospodarczy w zagrodzie
Dom + budynek gospodarczy w zagrodzie
Karczma
Dom w zagrodzie
Budynek dworca kolejowego
Szalety przy dworcu kolejowym
Kolejowy budynek mieszkalny + szalety i magazyn opału
Dom w zagrodzie
Remiza strażacka
Cmentarz ewangelicki
Kapliczka przydrożna
Kapliczka przydrożna
Karczma
Spichlerz z zespołu podworskiego
Cmentarz ewangelicki
Park z zespołu podworskiego
Budynek mieszkalny w zespole podworskim
Obora w zespole podworskim
Obora w zespole podworskim
Budynek gospodarczy w zespole podworskim
Teren założenie dworsko-parkowego
Czworak w zespole podworskim
Dom + budynek inwentarski w zagrodzie
Szkoła
Teren parku podworskiego

Kapliczka przydrożna

12
26
27
30
31
32
33
33
34
35

28

1
1
1
1
1
3
2
14

Id: 0F785DAC-17CA-41BF-B98C-04175DAD702B. Podpisany

114

NR DZIAŁKI
42/2

II poł. XIX w.

DATOWANIE

FORMA OCHRONY

1946 r.

56

Pocz. XX w.

58
60, 61
62
62
62, 63
86
20/1
22
24
25/2
21
15
15
15
69/4
33
63
88
43/1
91/1
123/3
122/2
67/19
141/2
141/2
141/2
141/2
141/2
141/5, 6,7
145/5
85/1
84

Koniec XIX w.

Pocz. XX w.
4 ćw. XIX w.
II poł. XIX w.

II poł. XIX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.

Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
1901 r.
1901 r.
1901 r.

Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
II poł. XIX w.
1926 r.
Po 1920 r.
Pocz. XX w.
XIX/XX w.
Poł. XIX w.
II poł. XIX w.
Po 1914 r.
Koniec XIX w.
Koniec XIX w.
Koniec XIX w.
Koniec XIX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
I poł. XIX w.
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67.
68.

LP.

Kiełpiny
LIPIENICA

MIEJSCOWOŚĆ

15

NR

Cmentarz ewangelicki
Szkoła

OBIEKT
(funkcja pierwotna)

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Lipienica
Lipienica
Lipienica
MARIANY
Mariany
Mariany
Mariany
MARTYNIEC
Martyniec
Martyniec

1
2
14
15
3
10
11

Park w zespole podworskim
Cmentarz ewangelicki
Kapliczka przydrożna
Dróżnicówka + budynek gospodarczy
Dróżnicówka + budynek gospodarczy
Dróżnicówka + budynek gospodarczy
Szkoła
Dom + budynki gospodarcze w zagrodzie
Dwór z dawnego zespołu folwarcznego
Dom w zagrodzie

79.

MLEWIEC

8

Dwór w zespole podworskim

80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

Mlewiec
Mlewiec
Mlewiec
Mlewiec
Mlewiec
Mlewiec
Mlewiec
Mlewiec
Mlewiec
Mlewiec
Mlewiec
Mlewiec
MLEWO
Mlewo
Mlewo
Mlewo
Mlewo
Mlewo
Mlewo
Mlewo
Mlewo
NAPOLE

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Rządcówka w zespole podworskim
Budynek gospodarczy w zespole podworskim
Budynek gospodarczy robotników folwarcznych
Stajnia w zespole podworskim
Stajnia w zespole podworskim
Obora w zespole podworskim
Stodoła w zespole podworskim
Spichlerz zespole podworskim
Park w zespole podworskim
Ogrodzenie w zespole podworskim
Teren założenia dworsko-parkowego
Czworak w zespole podworskim
Szkoła + budynek gospodarczy
Dom w zagrodzie
Dom w zagrodzie
Dom w zagrodzie
Młyn + śrutownik
Dom w zagrodzie
Dom w zagrodzie
Kapliczka przydrożna
Kapliczka przydrożna
Dwór z zespołu folwarcznego

4
5
15
16
23
27
30

19

Id: 0F785DAC-17CA-41BF-B98C-04175DAD702B. Podpisany

10
15/3

NR DZIAŁKI
53/3
114
15/8
338/1
338/1
338/1
314
311
321/2, 322
319/3
53/1
53/1
53/1
53/1
53/1
53/1
53/1
53/1
53/1
53/1
53/1
53/1
20/6
248/4, 248/5
248/2
290/2
54
43
69
64/1
40
197
17/9

II poł. XIX w.
1905 r.

DATOWANIE

FORMA OCHRONY

II poł. XIX w.
II poł. XIX w.
1946 r.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
3 ćw. XIX w.
Po 1920 r.
4 ćw. XIX w.,
przeb. XX w.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
1898 r.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
1915 r.
1945 r.
Koniec XIX w.
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102.
103.
104.

Napole
Napole

19
19

Napole

Obora z zespołu folwarcznego
Park podworski

17/9
17/9

Koniec XIX w.
Koniec XIX w.

Średniowieczny zespół osadniczy

129

XII/XIII w.

OBIEKT
(funkcja pierwotna)

LP.

MIEJSCOWOŚĆ

NR

105
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.

NOWY DWÓR
Nowy Dwór
Nowy Dwór
Nowy Dwór
Nowy Dwór
Nowy Dwór
Nowy Dwór (d. Rychnowo)

2
3
8
32

Budynek mieszkalno-gospodarczy
Dom robotników folwarcznych
Dom robotników folwarcznych
Dom w zagrodzie
Bunkier
Cmentarz ewangelicki
Cmentarz ewangelicki

PIĄTKOWO

1

NR DZIAŁKI

DATOWANIE

140/8
147/6
145/8
165
103/6
120
195

Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
40 lata XX w.
II poł. XIX w.
II poł. XIX w.

Pałac w zespole podworskim

1/3

1850-1852 r.

Piątkowo
Piątkowo

Budynek gospodarczy w zespole podworskim
Hydrofor i wozownia w zespole podworskim

1/4
1/8

4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.

Piątkowo

Oficyna w zespole podworskim

1/4

4 ćw. XIX w.

Piątkowo
Piątkowo
Piątkowo

Obora w zespole podworskim
Gorzelnia w zespole podworskim
Owczarnia w zespole podworskim

20/4
20/4
20/4

4 ćw. XIX w.
1896 r.
4 ćw. XIX w.

Piątkowo

Park w zespole podworskim

1/3

II poł. XIX w.

120.

Piątkowo

Teren zespołu podworskiego

121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.

Piątkowo
Piątkowo
PLUSKOWĘSY
Pluskowęsy
Pluskowęsy
Pluskowęsy
Pluskowęsy
Pluskowęsy

130.

Pluskowęsy

10
2
22
48
50B
51
68
75

Sześciorak w zespole podworskim
Kapliczka przydrożna
Poniatówka
Szkoła
Czworak z zespołu podworskiego
Czworak z zespołu podworskiego
Budynek mieszkalno-gospodarczy
Poniatówka

1/3, 1/4, 1/8
20/2, 4; 19/1, 2
38/13
42/2
10/1
121/7
83
87/6, 87/7
118/3, 118/10
165/7

II poł. XIX w.

FORMA OCHRONY

REJESTR ZABYTKÓW
NR A/106

REJESTR ZABYTKÓW
NR A/106

REJESTR ZABYTKÓW
NR A/106
REJESTR ZABYTKÓW
NR A/106

Pocz. XX w.
1946 r.
Po 1930 r.
Pocz. XX w.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
Pocz. XX w.
Po 1930 r.

Dwór w zespole podworskim

224/3

4 ćw. XIX w.

Pluskowęsy

Park podworski

224/3

4 ćw. XIX w.

131.

Pluskowęsy

Teren założenia dworsko-parkowego

213/3

4 ćw. XIX w.

132.

Pluskowęsy

Kościół parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela

78/1

Pocz. XIV w., 1801 r.

Id: 0F785DAC-17CA-41BF-B98C-04175DAD702B. Podpisany

REJESTR ZABYTKÓW
NR C/154

REJESTR ZABYTKÓW
NR A/910
REJESTR ZABYTKÓW
NR A/910
REJESTR ZABYTKÓW
NR A/910
REJESTR ZABYTKÓW
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NR A/362

133.
134.

Pluskowęsy
Pluskowęsy

Cmentarz przykościelny
Ogrodzenie kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela

135.

Pluskowęsy

Figurka przydrożna

77

Koniec XIX w.

136.

Pluskowęsy

Cmentarz ewangelicki

187

I poł. XIX w.

LP.

MIEJSCOWOŚĆ

NR

OBIEKT
(funkcja pierwotna)

78/1
78/1

NR DZIAŁKI

137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.

PRUSKA ŁĄKA
Pruska Łąka
Pruska Łąka
Pruska Łąka
Pruska Łąka
Pruska Łąka
Pruska Łąka

144.

Pruska Łąka

Teren założenia dworsko-parkowego

145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.

Pruska Łąka
Pruska Łąka
SIERAKOWO
Sierakowo
Sierakowo
Sierakowo
Sierakowo
Sierakowo
Sierakowo
SREBRNIKI
Srebrniki
Srebrniki
Srebrniki
Srebrniki
Srebrniki

10
10
10
10
10
18

Cmentarz ewangelicki
Kapliczka przydrożna
Budynek mieszkalno-gospodarczy
Szkoła + pompa
Budynek mieszkalny przy dawnej mleczarni
Dom w zagrodzie
Dom w zagrodzie
Cmentarz ewangelicki
Kapliczka przydrożna
Budynek mieszkalny w zespole folwarcznym
Budynek inwentarski w zespole folwarcznym
Spichlerz w zespole folwarcznym
Obora w zespole folwarcznym
Teren założenia folwarcznego
Dom w zagrodzie

159/1
194/4
143
112/18
112/9
112/19
112/19
112/9, 11, 1315, 17-19
66
160
63/1
105
99/2
43/1
164
139
65
101/1
101/3
101/3
101/3
101/3
136

Srebrniki

40

Kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Śnieżnej

133

161.
162.
163.
164.
165.

Srebrniki
Srebrniki
Srebrniki
Srebrniki
Srebrniki

40

Plebania
Kaplica przedpogrzebowa
Cmentarz przykościelny
Szkoła
Kapliczka przydrożna

25
40
42
60

17
22
29
43
53

42

Id: 0F785DAC-17CA-41BF-B98C-04175DAD702B. Podpisany

Szkoła
Poniatówka
Poniatówka
Dwór w zespole podworskim
Kuźnia w zespole podworskim
Lodownia w zespole podworskim
Park podworski

137/2
133
133,135/1
134/2
109/2

XIV w.
II poł. XIX w.

DATOWANIE

FORMA OCHRONY

Pocz. XX w.
40 lata XX w.
40 lata XX w.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
II poł. XIX w.
II poł. XIX w.
II poł. XIX w.
1946 r.
k. XIX w.
XIX/XX w.
Ok. 1920 r.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
II poł. XIX w.
1933 r.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
30 lata XX w.
Pocz. XX w.
4 ćw. XIX w.
Pocz. XX w.
koniec XIII w., 1700r.

REJESTR ZABYTKÓW
NR A/351

30 lata XX w.
Pocz. XX w.
XIV w.
Pocz. XX w.
Ok. 1915 r.
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166.
167.
168.
169.

Srebrniki
Srebrniki
SZEWA
Szewa

170.

SZYCHOWO

171.

Szychowo

LP.

MIEJSCOWOŚĆ

36

Kapliczka przydrożna
Kapliczka przydrożna
Kapliczka przydrożna
Park podworski

118
182
30
45/2

Pocz. XX w.
XIX/XX w.
1946 r.
II poł. XIX w.

Pałac z zespołu podworskiego

69/2

Ok. 1890 r.

Teren parku podworskiego

69/2

II poł. XIX w.

OBIEKT
(funkcja pierwotna)

NR

172.

WIELKA ŁĄKA

173.

Wielka Łąka

Kościół parafialny p.w. ŚŚ. Katarzyny i Małgorzaty

174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.

Wielka Łąka
Wielka Łąka
Wielka Łąka
Wielka Łąka
Wielka Łąka
Wielka Łąka
Wielka Łąka
Wielka Łąka - Struś

Ogrodzenie kościoła p.w. ŚŚ. Katarzyny i Małgorzaty
Kaplica przedpogrzebowa przy kościele
Kapliczka przy kościele
Cmentarz przykościelny
Cmentarz parafialny rzym. – kat.
Park podworski
Kapliczka przydrożna
Kapliczka przydrożna

182.

Wielka Łąka - Krupka

Młyn wodny

183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.

WIELKIE RYCHNOWO (d.
Rychnowo)
Wielkie Rychnowo (d. Rychnowo)
Wielkie Rychnowo (d. Rychnowo)
Wielkie Rychnowo (d. Rychnowo)
Wielkie Rychnowo (d. Rychnowo)
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo

7

Dom w zagrodzie

Budynek dworca kolejowego
3
4
5
6
19
37
37
49
50
51
54
65
72
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Dróżnicówka + budynek gospodarczy
Kolejowy budynek mieszkalny + budynek gospodarczy
Kolejowy budynek mieszkalny + budynek gospodarczy
Kolejowy budynek mieszkalny + budynek gospodarczy
Dom w zagrodzie
Kaplica p.w. Św. Jana Chrzciciela
Kapliczka przydrożna
Dom w zagrodzie
Dom w zagrodzie
Dom + budynek gospodarczy w zagrodzie
Dwór z dawnego zespołu folwarcznego
Założenie parkowe z dawnego zespołu folwarcznego
Dom w zagrodzie
Dom w zagrodzie

NR DZIAŁKI
34/12
96
96
96
96
96
12/2
295/2
294
86
43

DATOWANIE
Pocz. XX w.
XIII/XIV w.,
1861-1863 r.
1863 r.
1863 r.
1863 r.
XIV w.
II poł. XIX w.
II poł. XIX w.
XIX/XX w.
1945 r.
1929 r.

252/1

Pocz. XX w.

252/4
252/3
228/3, 228/4
228/1, 228/2
222/7
188
188
125
103
123
184/2
184/2
189/2
175

Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
1938 r.
1957 r.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
3 ćw. XIX w.
3 ćw. XIX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.

REJESTR ZABYTKÓW
NR A/1252
REJESTR ZABYTKÓW
NR A/1252

FORMA OCHRONY
REJESTR ZABYTKÓW
NR A/254

REJESTR ZABYTKÓW
NR A/1509
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198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.

LP.
208.
209.
210.
211.
212.

Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo (d. Hofleben)
Wielkie Rychnowo (d. Hofleben)
Wielkie Rychnowo (d. Hofleben)
Wielkie Rychnowo (d. Hofleben)
Wielkie Rychnowo (d. Hofleben)

MIEJSCOWOŚĆ
Wielkie Rychnowo (d. Hofleben)
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
ZAPLUSKOWĘSY
Zapluskowęsy

73
80
85
91
96
98
122
123
124

NR
125

2
3
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Dróżnicówka
Wiadukt przy dróżnicówce nr 73
Dom w zagrodzie
Dom w zagrodzie
Dom w zagrodzie
Poczta w zespole dworca kolejowego
Dom w zagrodzie
Dom w zagrodzie
Dróżnicówka
Kolejowy budynek mieszkalny + budynek gospodarczy

OBIEKT
(funkcja pierwotna)
Kolejowy budynek mieszkalny + budynek gospodarczy
Szkoła
Cmentarz ewangelicki
Dom w zagrodzie
Dom w zagrodzie

83/4
334
208/1
214/3
219/1
369
47/1
45/2
83/1
83/2

Pocz. XX w.
XIX/XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w., 1939 r.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.

NR DZIAŁKI

DATOWANIE

83/2
107/3
250
308
307/3

FORMA OCHRONY

Pocz. XX w.
1905 r.
II poł. XIX w.
I ćw. XX w.
I ćw. XX w.
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Załącznik nr 4
WYKAZ WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW DLA GMINY KOWALEWO POMORSKIE
– MIASTO KOWALEWO POMORSKIE –
LP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

ULICA
Kowalewo Pomorskie
Ul. 1 Maja
Ul. 1 Maja
Ul. 1 Maja
Ul. 23 Stycznia
Ul. 23 Stycznia
Ul. 23 Stycznia
Ul. 23 Stycznia
Ul. 23 Stycznia
Ul. 23 Stycznia
Ul. 23 Stycznia
Ul. Batalionów Chłopskich
Ul. Batalionów Chłopskich
Ul. Batalionów Chłopskich
Ul. Brodnicka
Ul. Brodnicka
Ul. Brodnicka
Ul. Brodnicka
Ul. Brodnicka
Ul. Chopina
Ul. Chopina
Ul. Chopina
Ul. Chopina
Ul. Chopina
Ul. Chopina
Ul. Chopina
Ul. Chopina
Ul. Drzymały

NR
2
5
11
2
3
13
14
16
19
12
16
18
1
4
8
14
16
1
2
7
8
9
14
31

1,2,4,5,6,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,
22,30,38
ul. Odrodzenia 31, 42, 46, 48, 50,
52

Ul. Dworcowa
Ul. Dworcowa
Ul. Dworcowa
Ul. Działkowa

OBIEKT
(funkcja pierwotna)
Historyczny układ urbanistyczny miasta
Dom
Kamienica
Dom
Kamienica
Willa
Mleczarnia
Budynek mieszkalno-usługowy
Hotel
Kamienica
Teren cmentarza żydowskiego
Kamienica
Dom
Dom
Budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny
Dom
Dom w zagrodzie
Dom w zagrodzie
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Budynek mieszkalny
Kapliczka przydrożna

NR DZIAŁKI
109
119/1
38/4
15, 16
150
125/4
54
56/2
112
248
233
232
39/3
70
80/2
56
58
146/2
158
152
161/1
155
163
307/1
280

Kolonia domów robotniczych
1
1
3
4
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Budynek dworca kolejowego
Magazyn kolejowy
Kolejowy budynek mieszkalny
Dom robotników

DATOWANIE

FORMA OCHRONY

XIV w. – pocz. XX w.
Po 1920 r.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Koniec XIX w.
1896 r.
Około 1873 r.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
30 lata XIX w.
Pocz. XX w.
Po 1920 r.
1926 r.
1894 r.
Po 1920 r.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Po 1900 r.

77/11
77/4
77/7
87

1901 r.
1901 r.
1901 r.
30 lata XX w.
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Ul. Działkowa
Ul. Działkowa
Ul. Główny Dworzec
Ul. Główny Dworzec
Ul. Główny Dworzec
Ul. Główny Dworzec
Ul. Główny Dworzec
Ul. Główny Dworzec
Ul. Główny Dworzec
Ul. Główny Dworzec
Ul. Główny Dworzec
Ul. Główny Dworzec
Ul. Główny Dworzec
Ul. Główny Dworzec
Ul. Główny Dworzec
Ul. Główny Dworzec
Ul. Główny Dworzec
Ul. Główny Dworzec
Ul. Główny Dworzec
Ul. Główny Dworzec
Ul. Główny Dworzec
Ul. Główny Dworzec
Ul. Główny Dworzec

6
8
1
2
3
4
4

5
7
8
9
13
15
16
17
18

56.

Ul. Kościuszki

1

57.
58.

Ul. Kościuszki
Ul. Kościuszki

59.

Ul. Kościuszki

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Ul. Krótka
Ul. Młyńska
Ul. Odrodzenia
Ul. Odrodzenia
Ul. Odrodzenia
Ul. Odrodzenia
Ul. Odrodzenia
Ul. Odrodzenia
Ul. Odrodzenia
Ul. Odrodzenia / ul. Działkowa
Plac 700-lecia
Plac 700-lecia
Plac 700-lecia
Plac 700-lecia
Plac 700-lecia
Plac 700-lecia

4
2
1
2
2
5
7
53
54
1
2
3
4
5
6
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Dom robotników
Dom robotników
Kolejowy budynek mieszkalny + budynek gospodarczy
Poczta w zespole dworca kolejowego
Kolejowy budynek mieszkalny + budynek gospodarczy
Budynek dworca kolejowego
Magazyn opału i szalety w zespole dworca kolejowego
Hydrofornia w zespole dworca kolejowego
Kapliczka przydrożna w zespole dworca kolejowego
Magazyn oleju w zespole dworca kolejowego
Nastawnia w zespole dworca kolejowego
Park w zespole dworca kolejowego
Wiaty peronów i balustrady przejścia podziemnego
Wieża ciśnień w zespole dworca kolejowego
Kolejowy budynek mieszkalny
Kolejowy budynek mieszkalny
Kolejowy budynek mieszkalny + budynek gospodarczy
Kolejowy budynek mieszkalny
Kolejowy budynek mieszkalny + budynek gospodarczy
Kolejowy budynek mieszkalny + budynek gospodarczy
Kolejowy budynek mieszkalny + budynek gospodarczy
Kolejowy budynek mieszkalny + budynek gospodarczy
Kolejowy budynek mieszkalny + budynek gospodarczy
Laboratorium z mieszkaniem kierownika w zespole gazowni
miejskiej
Aparatownia z odsiarczalnią w zespole gazowni miejskiej
Hala maszyn ze stacją pomp w zespole wodociągów miejskich
Stacja filtrów z murem oporowym w zespole wodociągów
miejskich
Kamienica
Dom + budynek gospodarczy
Willa
Pałac z zespołu folwarcznego
Park podworski
Sąd Grodzki
Szkoła Zimowa
Kolejowy budynek mieszkalny
Willa
Kapliczka przydrożna
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica

88
89
11/11
11/3
11/10
11/6
11/6
11/6
11/6
11/6
11/6
11/6
11/6
11/6
11/10
11/9
11/1
73/1
11/8
11/7
6
11/7
6

30 lata XX w.
40 lata XX w.
Po 1900 r.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Około 1874 r.
Około 1874 r.
1898 r.
Około 1910 r.
1898 r.
1898 r.
Po 1874 r.
1912 r.
1898 r.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.

47/16

1898 r.

47/3
47/18

1898 r.
1911 r.

47/18

1911 r.

149
66
96/2
57/2
57/2
94
92/1
41
34
92/1
6/1
7
8/1
9
10/2
100

Koniec XIX w.
Pocz. XX w.
Około 1920 r.
II poł. XIX w., 1923 r.
II poł. XIX w.
1914 r.
1910 r.
Po 1910 r.
Po 1910 r.
Pocz. XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
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76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

Plac 700-lecia
Plac 700-lecia
Plac 700-lecia
Plac 700-lecia
Plac 700-lecia
Plac 700-lecia
Plac 700-lecia
Plac 700-lecia
Plac 700-lecia
Plac 700-lecia
Plac 700-lecia
Plac 700-lecia
Plac 700-lecia
Plac 700-lecia
Plac 700-lecia
Plac 700-lecia
Plac 700-lecia
Plac 700-lecia
Plac 700-lecia
Plac 700-lecia
Plac Wolności

7
8
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25,26
1

Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Oficyna przy kamienicy nr 25
Cmentarz przykościelny
Ogrodzenie kościoła parafialnego
Stajnia + wozownia przy zajeździe

101
102
104
105
157
144
26
25
24
23
22
21
20
19
18
14
155
155
152
152
1

XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
1905 r.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIV w.
XIX w.
1912 r.

97.

Plac Wolności

3

Willa regionalnego inspektora szkolnictwa

98

1910 r.

98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.

Plac Wolności
Plac Wolności
Plac Wolności
Plac Wolności
Plac Wolności
Plac Wolności
Plac Wolności
Plac Wolności
Plac Wolności
Ul. Podborek
Ul. Strażacka
Ul. Szkolna
Ul. Szkolna
Ul. Szkolna
Ul. Szkolna
Ul. Szkolna
Ul. Szkolna

4
5
6
7/8
9/10
12

115.
116.
117.
118.
119.

Ul. Szkolna
Ul. Szkolna
Ul. Szpitalna
Ul. Szpitalna
Ul. Szpitalna

6
8

Budynek mieszkalno-usługowy
Budynek mieszkalno-usługowy
Kamienica
Dwojak z zespołu folwarcznego
Dwojak z zespołu folwarcznego
Zakład rzemieślniczy
Park miejski
Pomnik pamięci poległych
Figura przydrożna
Dom w zagrodzie
Wodociągowa wieża ciśnień - miejska
Dom
Kamienica
Kamienica
Zakład rzemieślniczy
Budynek mieszkalno-usługowy
Budynek mieszkalno usługowy

9
11
1
2
3

Budynek poczty
Plebania parafii ewangelickiej
Kamienica
Budynek szpitala
Kamienica

6
1
3
4
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61
59
58/1
168, 169
164/3, 166
159
173
173
175
91
156/3
115
114
100
101
10/1
9

Po 1910 r.
Po 1910 r.
Ok. 1920 r.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
1946 r.
I ćw. XX w.
Pocz. XX w.
1911 r.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.

4
2
36
17
37

Pocz. XX w.
II poł. XIX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
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120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.

Ul. Szpitalna
Ul. Szpitalna
Ul. Szpitalna
Ul. Szpitalna
Ul. Św. Józefa
Ul. Św. Mikołaja
Ul. Św. Mikołaja
Ul. Św. Mikołaja
Ul. Toruńska
Ul. Toruńska
Ul. Toruńska
Ul. Toruńska
Ul. Toruńska
Ul. Toruńska
Ul. Toruńska
Ul. Toruńska
Ul. Toruńska
Ul. Toruńska
Ul. Toruńska
Ul. Toruńska
Ul. Toruńska
Ul. Żeromskiego

4
9
15
2
3
4
6
2
4
5
7
11
12
14
23
27

2

Id: 0F785DAC-17CA-41BF-B98C-04175DAD702B. Podpisany

Dom
Dom
Kamienica
Zakład rzemieślniczy
Dom zakonny
Kamienica
Dom nauczycielski
Zimowa Szkoła Rolnicza
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Cmentarz parafialny rzym. – kat. - stary
Cmentarz parafialny rzym. – kat. - nowy
Kaplica przedpogrzebowa na cmentarzu parafialnym - nowym
Cmentarz ewangelicki
Budynek mieszkalny dla robotników

27
43
46/3
25
138
130/2
99/1
99/2
107
109
166
167
173
137
138/3
198
200/2
205
141
141
206
43/4

Po 1920 r.
Po 1920 r.
Koniec XIX w.
XIX/XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
1913 r.
1913 r.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
XIX/XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Po 1910 r.
Po 1910 r.
Po 1910 r.
Poł. XIX w..
1890 r.
1890 r.
XVIII/XIX w.
Pocz. XX w.
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Załącznik nr 5
WYKAZ WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW DLA GMINY KOWALEWO POMORSKIE – OBSZAR WIEJSKI
LP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

MIEJSCOWOŚĆ
BIELSK
Bielsk
Bielsk
Bielsk
Bielsk
Bielsk
Bielsk
Bielsk
Bielsk
Bielsk
Bielsk
Bielsk
BORÓWNO
CHEŁMONIE
Chełmonie
Chełmonie
Chełmonie
Chełmonie

NR
22
24A
40/41
41
42
43/44
44
45
46
47

30
2
6
6
6

Chełmonie
Chełmonie
Chełmonie
Chełmonie
Chełmonie
Chełmonie
Chełmonie
Chełmonie
Chełmonie
Chełmonie
Chełmonie
Chełmonie
Chełmonie

OBIEKT
(funkcja pierwotna)
Dom + budynek inwentarski w zagrodzie
Dom robotników folwarcznych
Dom w zagrodzie
Budynek inwentarski w zagrodzie
Dom + budynek inwentarski w zagrodzie
Dom w zagrodzie
Budynek inwentarski w zagrodzie
Dom w zagrodzie
Szkoła
Dom w zagrodzie
Cmentarz ewangelicki
Kapliczka przydrożna
Dom w zagrodzie
Szkoła
Dwór z oficyną w zespole podworskim
Relikty bramy wjazdowej w zespole podworskim
Spichlerz w zespole podworskim
Park w zespole podworskim
Teren założenia dworsko-parkowego

25/26
26
29
30
34
35
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Obora przy plebanii
Plebania
Czworak w zespole podworskim
Dom + budynek gospodarczy
Dom w zagrodzie
Dom + budynek gospodarczy w zagrodzie
Ogrodzenie kościoła p.w. Św. Bartłomieja
Cmentarz przykościelny
Dzwonnica przy kościele p.w. Św. Bartłomieja
Cmentarz ewangelicki
Cmentarz parafialny rzym. – kat.
Kapliczka przydrożna

NR DZIAŁKI
262/1
160/2
136, 137
136
15/1
90/1, 91
91
92,93
130/4,130/5
95
22
4
64/5
101/3
132/38
134
132/33
132/40

DATOWANIE

FORMA OCHRONY

Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
1911 r.
1905 r.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
K. XIX w.
20 lata XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
Pocz. XX w.
1899 r.
XVIII w., poł. XIX w.
Poł. XIX w.
3 ćw. XIX w.
Poł. XIX w.

132/9, 11, 15, 30,
Poł. XIX w.
31, 32, 35, 38, 40

87/2, 89
87/1
65/4
63/1
42/2
36, 37/2
133
133
133
111
114
42/2

4 ćw, XIX w.
3 ćw. XIX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
1870 r.
XIV w.
4 ćw. XIX w.
II poł. XIX w.

II poł. XIX w.
1946 r.
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32.
33.

CHEŁMONIEC

3

Dom + budynek gospodarczy

56

Pocz. XX w.

Chełmoniec

5

Szkoła + budynek gospodarczy

58

Koniec XIX w.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Chełmoniec

7

Dwojak + budynek gospodarczy

60, 61

Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
Chełmoniec
ELZANOWO
Elzanowo
Elzanowo
FRYDRYCHOWO
GAPA
Gapa
Gapa
Gapa
Gapa
Gapa
JÓZEFAT
KIEŁPINY
Kiełpiny
Kiełpiny
LIPIENICA
Lipienica
Lipienica
Lipienica
MARIANY

9

Dwór w zespole podworskim
Park w zespole podworskim
Teren założenia dworsko-parkowego
Dom + budynek gospodarczy w zagrodzie
Dom w zagrodzie
Dom + budynek gospodarczy w zagrodzie
Dom + budynek gospodarczy w zagrodzie
Karczma
Dom w zagrodzie
Budynek dworca kolejowego
Szalety przy dworcu kolejowym
Kolejowy budynek mieszkalny + szalety i magazyn opału
Dom w zagrodzie
Remiza strażacka
Cmentarz ewangelicki
Kapliczka przydrożna
Kapliczka przydrożna
Karczma
Spichlerz z zespołu podworskiego
Cmentarz ewangelicki
Park z zespołu podworskiego
Budynek mieszkalny w zespole podworskim
Obora w zespole podworskim
Obora w zespole podworskim
Budynek gospodarczy w zespole podworskim
Teren założenie dworsko-parkowego
Czworak w zespole podworskim
Dom + budynek inwentarski w zagrodzie
Szkoła
Teren parku podworskiego
Cmentarz ewangelicki
Szkoła
Park w zespole podworskim
Cmentarz ewangelicki
Kapliczka przydrożna
Dróżnicówka + budynek gospodarczy

Pocz. XX w.
4 ćw. XIX w.

12
26
27
30
31
32
33
33
34
35

28

1
1
1
1
1
3
2
14

15

1
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62
62
62, 63
86
20/1
22
24
25/2
21
15
15
15
69/4
33
63
88
43/1
91/1
123/3
122/2
67/19
141/2
141/2
141/2
141/2
141/2
141/5, 6,7
145/5
85/1
84
10
15/3
53/3
114
15/8
338/1

II poł. XIX w.

II poł. XIX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.

Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
1901 r.
1901 r.
1901 r.

Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
II poł. XIX w.
1926 r.
Po 1920 r.
Pocz. XX w.
XIX/XX w.
Poł. XIX w.
II poł. XIX w.
Po 1914 r.
Koniec XIX w.
Koniec XIX w.
Koniec XIX w.
Koniec XIX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
I poł. XIX w.
II poł. XIX w.
1905 r.
II poł. XIX w.
II poł. XIX w.
1946 r.
Pocz. XX w.

Strona 118

71.
72.
73.
74.
75.
76.

Mariany
Mariany
Mariany
MARTYNIEC
Martyniec
Martyniec

2
14
15
3
10
11

Dróżnicówka + budynek gospodarczy
Dróżnicówka + budynek gospodarczy
Szkoła
Dom + budynki gospodarcze w zagrodzie
Dwór z dawnego zespołu folwarcznego
Dom w zagrodzie

77.

MLEWIEC

8

Dwór w zespole podworskim

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105
106.
107.
108.
109.

Mlewiec
Mlewiec
Mlewiec
Mlewiec
Mlewiec
Mlewiec
Mlewiec
Mlewiec
Mlewiec
Mlewiec
Mlewiec
Mlewiec
MLEWO
Mlewo
Mlewo
Mlewo
Mlewo
Mlewo
Mlewo
Mlewo
Mlewo
NAPOLE
Napole
Napole
NOWY DWÓR
Nowy Dwór

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

19
19
19
2
3

Rządcówka w zespole podworskim
Budynek gospodarczy w zespole podworskim
Budynek gospodarczy robotników folwarcznych
Stajnia w zespole podworskim
Stajnia w zespole podworskim
Obora w zespole podworskim
Stodoła w zespole podworskim
Spichlerz zespole podworskim
Park w zespole podworskim
Ogrodzenie w zespole podworskim
Teren założenia dworsko-parkowego
Czworak w zespole podworskim
Szkoła + budynek gospodarczy
Dom w zagrodzie
Dom w zagrodzie
Dom w zagrodzie
Młyn + śrutownik
Dom w zagrodzie
Dom w zagrodzie
Kapliczka przydrożna
Kapliczka przydrożna
Dwór z zespołu folwarcznego
Obora z zespołu folwarcznego
Park podworski
Budynek mieszkalno-gospodarczy
Dom robotników folwarcznych

Nowy Dwór

8

Dom robotników folwarcznych

145/8

Pocz. XX w.

Nowy Dwór
Nowy Dwór
Nowy Dwór
Nowy Dwór (d. Rychnowo)
PIĄTKOWO

32

Dom w zagrodzie
Bunkier
Cmentarz ewangelicki
Cmentarz ewangelicki
Budynek gospodarczy w zespole podworskim

165
103/6
120
195
1/4

Pocz. XX w.
40 lata XX w.
II poł. XIX w.
II poł. XIX w.
4 ćw. XIX w.

4
5
15
16
23
27
30
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338/1
338/1
314
311
321/2, 322
319/3
53/1
53/1
53/1
53/1
53/1
53/1
53/1
53/1
53/1
53/1
53/1
53/1
20/6
248/4, 248/5
248/2
290/2
54
43
69
64/1
40
197
17/9
17/9
17/9
140/8
147/6

Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
3 ćw. XIX w.
Po 1920 r.
4 ćw. XIX w.,
przeb. XX w.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
1898 r.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
1915 r.
1945 r.
Koniec XIX w.
Koniec XIX w.
Koniec XIX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
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110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.

Piątkowo
Piątkowo
Piątkowo
Piątkowo
Piątkowo
Piątkowo
PLUSKOWĘSY
Pluskowęsy
Pluskowęsy
Pluskowęsy
Pluskowęsy
Pluskowęsy

122.

Pluskowęsy

Teren założenia dworsko-parkowego

123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.

Pluskowęsy
Pluskowęsy
Pluskowęsy
Pluskowęsy
PRUSKA ŁĄKA
Pruska Łąka
Pruska Łąka
Pruska Łąka
Pruska Łąka
Pruska Łąka
Pruska Łąka

Cmentarz przykościelny
Ogrodzenie kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela
Figurka przydrożna
Cmentarz ewangelicki
Szkoła
Poniatówka
Poniatówka
Dwór w zespole podworskim
Kuźnia w zespole podworskim
Lodownia w zespole podworskim
Park podworski

134.

Pruska Łąka

Teren założenia dworsko-parkowego

135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.

Pruska Łąka
Pruska Łąka
SIERAKOWO
Sierakowo
Sierakowo
Sierakowo
Sierakowo
Sierakowo
Sierakowo
SREBRNIKI
Srebrniki
Srebrniki
Srebrniki
Srebrniki

Cmentarz ewangelicki
Kapliczka przydrożna
Budynek mieszkalno-gospodarczy
Szkoła + pompa
Budynek mieszkalny przy dawnej mleczarni
Dom w zagrodzie
Dom w zagrodzie
Cmentarz ewangelicki
Kapliczka przydrożna
Budynek mieszkalny w zespole folwarcznym
Budynek inwentarski w zespole folwarcznym
Spichlerz w zespole folwarcznym
Obora w zespole folwarcznym
Teren założenia folwarcznego

10
2
22
48
50B
51
68

25
40
42
60

17
22
29
43
53

10
10
10
10
10
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Hydrofor i wozownia w zespole podworskim
Obora w zespole podworskim
Gorzelnia w zespole podworskim
Owczarnia w zespole podworskim
Sześciorak w zespole podworskim
Kapliczka przydrożna
Poniatówka
Szkoła
Czworak z zespołu podworskiego
Czworak z zespołu podworskiego
Budynek mieszkalno-gospodarczy
Poniatówka

1/8
20/4
20/4
20/4
38/13
42/2
10/1
121/7
83
87/6, 87/7
118/3, 118/10
165/7
224/3; 217/610; 212…
78/1
78/1
77
187
159/1
194/4
143
112/18
112/9
112/19
112/19
112/9, 11, 1315, 17-19
66
160
63/1
105
99/2
43/1
164
139
65
101/1
101/3
101/3
101/3
101/3

4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
1896 r.
4 ćw. XIX w.
Pocz. XX w.
1946 r.
Po 1930 r.
Pocz. XX w.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
Pocz. XX w.
Po 1930 r.
4 ćw. XIX w.
XIV w.
II poł. XIX w.
Koniec XIX w.
I poł. XIX w.
Pocz. XX w.
40 lata XX w.
40 lata XX w.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
4 ćw. XIX w.
II poł. XIX w.
II poł. XIX w.
II poł. XIX w.
1946 r.
k. XIX w.
XIX/XX w.
Ok. 1920 r.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
II poł. XIX w.
1933 r.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
30 lata XX w.
Pocz. XX w.
4 ćw. XIX w.
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149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.

Srebrniki
Srebrniki
Srebrniki
Srebrniki
Srebrniki
Srebrniki
Srebrniki
Srebrniki
SZEWA
Szewa
SZYCHOWO
Szychowo
WIELKA ŁĄKA
Wielka Łąka
Wielka Łąka
Wielka Łąka
Wielka Łąka
Wielka Łąka
Wielka Łąka
Wielka Łąka
Wielka Łąka - Struś
WIELKIE RYCHNOWO (d.
Rychnowo)
Wielkie Rychnowo (d.
Rychnowo)
Wielkie Rychnowo (d.
Rychnowo)
Wielkie Rychnowo (d.
Rychnowo)
Wielkie Rychnowo (d.
Rychnowo)
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo

18
40

136
137/2
133
133,135/1
134/2
109/2
118
182
30
45/2
69/2
69/2
34/12
96
96
96
96
12/2
295/2
294
86

Pocz. XX w.
30 lata XX w.
Pocz. XX w.
XIV w.
Pocz. XX w.
Ok. 1915 r.
Pocz. XX w.
XIX/XX w.
1946 r.
II poł. XIX w.
Ok. 1890 r.
II poł. XIX w.
Pocz. XX w.
1863 r.
1863 r.
1863 r.
XIV w.
II poł. XIX w.
II poł. XIX w.
XIX/XX w.
1945 r.

Budynek dworca kolejowego

252/1

Pocz. XX w.

3

Dróżnicówka + budynek gospodarczy

252/4

Pocz. XX w.

4

Kolejowy budynek mieszkalny + budynek gospodarczy

252/3

Pocz. XX w.

5

Kolejowy budynek mieszkalny + budynek gospodarczy

228/3, 228/4

Pocz. XX w.

6

Kolejowy budynek mieszkalny + budynek gospodarczy

228/1, 228/2

Pocz. XX w.

19
37
37
49
50
51
54

Dom w zagrodzie
Kaplica p.w. Św. Jana Chrzciciela
Kapliczka przydrożna
Dom w zagrodzie
Dom w zagrodzie
Dom + budynek gospodarczy w zagrodzie
Dwór z dawnego zespołu folwarcznego
Założenie parkowe z dawnego zespołu folwarcznego
Dom w zagrodzie
Dom w zagrodzie

222/7
188
188
125
103
123
184/2
184/2
189/2
175

Pocz. XX w.
1938 r.
1957 r.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
3 ćw. XIX w.
3 ćw. XIX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.

42

36
7

65
72
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Dom w zagrodzie
Plebania
Kaplica przedpogrzebowa
Cmentarz przykościelny
Szkoła
Kapliczka przydrożna
Kapliczka przydrożna
Kapliczka przydrożna
Kapliczka przydrożna
Park podworski
Pałac z zespołu podworskiego
Teren parku podworskiego
Dom w zagrodzie
Ogrodzenie kościoła p.w. ŚŚ. Katarzyny i Małgorzaty
Kaplica przedpogrzebowa przy kościele
Kapliczka przy kościele
Cmentarz przykościelny
Cmentarz parafialny rzym. – kat.
Park podworski
Kapliczka przydrożna
Kapliczka przydrożna
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185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.

Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo (d.
Hofleben)
Wielkie Rychnowo (d.
Hofleben)
Wielkie Rychnowo (d.
Hofleben)
Wielkie Rychnowo (d.
Hofleben)
Wielkie Rychnowo (d.
Hofleben)
Wielkie Rychnowo (d.
Hofleben)
Wielkie Rychnowo
Wielkie Rychnowo
ZAPLUSKOWĘSY
Zapluskowęsy

73
80
85
91

Dróżnicówka
Wiadukt przy dróżnicówce nr 73
Dom w zagrodzie
Dom w zagrodzie
Dom w zagrodzie

96

Poczta w zespole dworca kolejowego

369

Pocz. XX w.

98

Dom w zagrodzie

47/1

Pocz. XX w.

122

Dom w zagrodzie

45/2

Pocz. XX w., 1939 r.

123

Dróżnicówka

83/1

Pocz. XX w.

124

Kolejowy budynek mieszkalny + budynek gospodarczy

83/2

Pocz. XX w.

125

Kolejowy budynek mieszkalny + budynek gospodarczy

83/2

Pocz. XX w.

Szkoła
Cmentarz ewangelicki
Dom w zagrodzie
Dom w zagrodzie

107/3
250
308
307/3

1905 r.
II poł. XIX w.
I ćw. XX w.
I ćw. XX w.

2
3
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83/4
334
208/1
214/3
219/1

Pocz. XX w.
XIX/XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
Pocz. XX w.
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