OGŁOSZENIE O OPRACOWANIU GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.) Wójt jest zobowiązany do opracowania gminnej ewidencji
zabytków, która jest podstawą do sporządzania programu opieki nad zabytkami. Wójt prowadzi
gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu
gminy.
Na terenie Gminy Bobrowice dokonano przeglądu obiektów w terenie, oceniono stan zachowania
oraz wartość architektoniczną i historyczną poszczególnych obiektów. Utworzona została lista
obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, która zawiera: (obligatoryjnie) obiekty wpisane
do rejestru zabytków na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz inne
obiekty o wartościach zabytkowych.
W gminnej ewidencji zabytków znalazły się obiekty sakralne i świeckie, drewniane
i murowane, pochodzące w większości z 2 połowy XIX wieku i z 1 połowy XX wieku. Przeważnie
są to obiekty architektury i budownictwa: kościoły, zabudowania mieszkalno – gospodarcze, które
posiadają cechy typowe (klasyczne) dla miejscowej zabudowy i stanowią o jej charakterze, jak
również reprezentują poszczególne typy zabudowy lub są obiektami o cechach wybitnych. Stopień
zachowania substancji jest różny, lecz ochronie i opiece winny podlegać obiekty posiadające
wartość, bez względu na stan zachowania. Zachowanie budynków wymienionych w gminnej
ewidencji jest ważne z wielu względów, m.in. historycznych, społecznych, krajobrazowych
i promocji gminy. Tradycyjna zabudowa stanowi o charakterze poszczególnych miejscowości, jest
znakiem czasu, budzi ciekawość przyjezdnych i trwale wiąże z miejscem – pejzażem. Kunszt
budowlany stanowił przedmiot zachwytu dawnej i budzi podziw również obecnie. Możemy być
dumni z wartości spuścizny architektonicznej. Dbałość o nią jest, więc wyrazem szacunku do
przeszłości oraz dowodem świadomości jej znaczenia dla teraźniejszości i przyszłości, a także
wynikającej stąd konieczności jej zachowania i kontynuacji (rozwoju).
Obiekty ujęte w gminnej ewidencji są uwzględniane w trakcie sporządzania 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.
Zgodnie z prawem budowlanym, w odniesieniu do obiektów ujętych w gminnej ewidencji
zabytków, w ramach procedury uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektu, właściwy
organ (starosta powiatowy) wydaje decyzję w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem
zabytków.
W związku z powyższym Wójt Gminy Bobrowice informuje o możliwości zapoznania się
w dniach 20 października – 2 listopada 2020 r. z gminną ewidencją zabytków opracowaną dla
Gminy Bobrowice na lata 2020-2024, w siedzibie Urzędu Gminy Bobrowice, pok. 17,
w godzinach 8:00-16:00.
Informacja telefoniczna 68 391 92 15.
Każdy ma prawo wglądu i wniesienia uwag do posiadanego zabytku.
Wójt Gminy Bobrowice
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