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1. Wstęp 

 

Zabytkową wizytówką Gminy Kobylnica są pięknie wkomponowane w wiejskie 

krajobrazy kościoły o średniowiecznych rodowodach. Kompleksowo wyremontowane 

świątynie z zadbanymi otoczeniami stanowią jeden z podstawowych modeli ochrony 

dziedzictwa kulturowego.  

Na jego realizację kieruje się więc zarówno zaangażowanie administratorów kościołów 

oraz lokalnych społeczności. Dzięki dostępowi do różnych źródeł finansowania prac 

konserwatorskich, w tym również dzięki środkom pochodzącym z budżetu Gminy 

Kobylnica stopniowo prowadzone są prace przywracające zabytkowym obiektom 

świetność i eksponujące ich piękno. Taką szansę należy stworzyć wszystkim lokalnym 

zabytkom, niezależnie od obecnego stanu zachowania. 

Narzędziem w strategicznym planowaniu ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego 

w granicach administracyjnych Gminy Kobylnica jest Program Opieki nad Zabytkami 

Gminy Kobylnica na lata 2019 - 2022. 

Głównymi celami Programu jest wzmocnienie ochrony i opieki nad zabytkami, poprawa 

ich stanu zachowania oraz aktywne zarządzanie zasobem dziedzictwa kulturowego. 
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2. Podstawa prawna opracowania Programu 

 

Obowiązek opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami wynika 

bezpośrednio z zapisów art. 87 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.) mówiących, 

że Wójt Gminy sporządza na okres 4 lat Gminny Program Opieki nad Zabytkami,  

który po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dalej: WKZ) 

w formie uchwały przyjmowany jest przez Radę Gminy, a następnie ogłaszany 

w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. 

 

Szczegółowe cele niniejszego opracowania określa art. 87 ust. 2 cytowanej Ustawy: 

1) włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, 

wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju; 

2) uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego 

i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody 

i równowagi ekologicznej; 

3) zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy 

ich stanu zachowania; 

4) wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego; 

5) podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb 

społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających 

wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami; 

6) określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje 

konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków; 

7) podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych 

z opieką nad zabytkami. 
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3. Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce 

 

1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997, Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) – 

zgodnie z art. 5, art. 6 ust. 1 

Ustawa zasadnicza jest fundamentem systemu ochrony dziedzictwa kulturowego 

w Polsce, stanowiąc, że : „Rzeczpospolita Polska […] strzeże dziedzictwa narodowego 

oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju” 

(Art. 5), a także „stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, 

będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju” (Art. 6 ust. 1). 

Dodatkowo Konstytucja RP stwierdza: „Każdy jest obowiązany do dbałości o stan 

środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie” 

(Art. 86). 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.) – zgodnie art. 4-7. 

Szczegółowe zapisy Ustawy określają przedmiot, zakres i formy ochrony zabytków 

oraz opieki nad nimi, zasady tworzenia krajowego programu ochrony zabytków 

oraz finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych 

przy zabytkach, a także organizację organów ochrony zabytków.  

Ustawa wprowadza pojęcia „ochrony zabytków”, „opieki nad zabytkami” oraz wskazuje 

formy ochrony zabytków, do których należą: 

• wpis do rejestru zabytków; 

• wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa; 

• uznanie za pomnik historii; 

• 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. 

 

3) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 

z późn. zm.) – zgodnie z art. 7 

Katalog zadań własnych Gminy wymienia również zadania z zakresu kultury, 

w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami. Ponadto część pozostałych zadań własnych gminy, m.in. z zakresu ładu 
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przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody  

oraz gospodarki wodnej, a także turystyki, promocji gminy czy edukacji publicznej 

wpisuje się w szeroko pojmowaną ochronę dziedzictwa kulturowego na poziomie 

lokalnym. 

 

4) Pozostałe akty prawne zawierające zapisy dotyczące ochrony dziedzictwa 

kulturowego: 

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) – zgodnie z art. 1, 3, 8, 10 i nn., 15 i nn., 

47, 50 i nn. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) 

– zgodnie z art. 5, 39 

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2147) – zgodnie z art. 6, 13, 29, 68, 73, 84 i 96; 

• Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 

z późn. zm.) – zgodnie z art. 17, 25, 35; 

• Ustawa z dn. 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 

ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774 z późn. zm.) 

• Ustawa o z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 

z późn. zm.) – zgodnie art. 5, 83; 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 672 z późn. zm.) – zgodnie z art. 8, 101, 400a ust. 26; 

• Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 909 z późn. zm.) – zgodnie z art. 2, 34; 

• Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 716 z późn. zm.) – zgodnie z art. 7, 12; 

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

kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) – zgodnie z art. 1, 7b, 9. 

 

5) Akty wykonawcze dotyczące ochrony i opieki nad zabytkami: 

• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 

roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 

konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 

Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy 
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zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych 

i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1609); 

• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26.05.2011 roku 

w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej 

ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub 

wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2011 r. nr 113, poz. 661); 

• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28.04.2017 roku 

w sprawie Listy Skarbów Dziedzictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 928); 

• Rozporządzenie Ministra Kulturyi Dziedzictwa Narodowego z dnia 16.08.2017 roku 

w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku 

wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie 

i roboty budowlane przy zabytku wpisanymdo rejestru zabytków (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1674); 

• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10.01.2014 roku 

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

• Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9.02.2004 roku w sprawie wzoru znaku 

informacyjnego umieszczonego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru 

zabytków (Dz. U. z 2004 r. nr 30 poz. 259); 

• Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25.08.2004 roku w sprawie organizacji 

i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych 

(Dz. U. z 2004 r. nr 212 poz. 2153); 

• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18.04.2011 roku 

w sprawie wywozu zabytków za granicę (Dz. U. z 2011 r. nr 89, poz. 510). 
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4. Uwarunkowania zewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego 

 

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

zabytkami 

 

1) Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami 2014-2017 (uchwała 

Rady Ministrów z dnia 24.06.2014 r.) 

Krajowy Program jest kluczowym instrumentem planowania strategicznego 

w dziedzinie ochrony zabytków, który pozwala na ujednolicenie polityki 

konserwatorskiej w wymiarze ogólnokrajowym. Ułatwia on także skoordynowanie 

działań wielu podmiotów skoncentrowanych na zagadnieniach ochrony zabytków. 

Adresatami Krajowego Programu są organy administracji rządowej, przede wszystkim 

MKiDN, wojewodowie i wojewódzcy konserwatorzy zabytków oraz podległe  

im, wyspecjalizowane instytucje kultury. 

Cele i kierunki określone w Krajowym Programie są realizowane poprzez tworzenie 

odpowiedniego otoczenia prawnego oraz podejmowanie długofalowych działań. 

Na szczeblu lokalnym i regionalnym analogiczną rolę pełnią gminne, powiatowe 

i wojewódzkie programy opieki nad zabytkami. 

 

2) Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013 oraz Uzupełnienie NSRK na 

lata 2004-2020 (dokumenty przyjęte przez Radę Ministrów) 

Głównym celem Strategii jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju kulturowego 

regionów, m.in. zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków. 

Do priorytetów zaliczono, m.in. aktywne zarządzanie zasobem dziedzictwa kulturowego, 

celem poprawy stanu zachowania zabytków, ich adaptację i rewitalizację oraz 

zwiększenie dostępności dla mieszkańców, turystów oraz inwestorów. 

Dokumentem służącym wdrożeniu Strategii jest Narodowy Program Kultury „Ochrona 

zabytków i dziedzictwa kulturowego”, w którym wytyczone zostały strategiczne cele 

polityki państwa w sferze ochrony zabytków oraz formalno-prawne uwarunkowania 

w sferze ochrony zabytków. 

Pogram Opieki nad Zabytkami Gminy Kobylnica wpisuje się w następujące cele 

strategiczne NSRK: 

• podjęcie prac nad kompleksowym systemem edukacji na rzecz dziedzictwa, 

• intensyfikacja ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego, a szczególnie 

kompleksowa poprawa stanu zachowania zabytków nieruchomych. 
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3) Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, Konkurencyjna 

gospodarka, Sprawne państwo (uchwała Rady Ministrów z dn. 25.09.2012 r.) 

Jest to dokument, który w średnim horyzoncie czasowym, wskazuje strategiczne zadania 

państwa, których podjęcie jest niezbędne w celu wzmocnienia procesów rozwojowych. 

W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego ważne jest wprowadzenie obowiązku 

sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów funkcjonalnych 

obejmujących obszary miejskie, a w szczególności związane z ochroną zabytków. 

Drugim ważnym, podkreślonym przez Strategię obszarem jest digitalizacja zasobów 

dziedzictwa narodowego oraz zapewnienie właściwego ich przechowywania. 

Pogram Opieki nad Zabytkami wpisuje się w rozwój infrastruktury społecznej, w tym 

infrastruktury kulturalnej oraz działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego,  

co stanowi ważny czynnik rozwoju i podnoszenia atrakcyjności miast i wsi. 

 

4) Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (uchwała nr 239 Rady 

Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. – M.P. 2012, poz. 252). 

Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski. 

Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju  

i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych. KPZK formułuje zasady i działania 

służące zapobieganiu konfliktom w gospodarowaniu przestrzenią i zapewnieniu 

bezpieczeństwa, w tym powodziowego. Ponadto wyznacza cele polityki przestrzennego 

zagospodarowania kraju w horyzoncie roku 2030. 

Zadania KZP, ze względu na wysoki poziom ogólności, nie odnoszą się bezpośrednio 

do zadań samorządu Gminy Kobylnica. 

 

4.2. Relacje Programu z dokumentami wykonanymi na poziomie województwa 

i powiatu 

 

1) Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (uchwała nr 458/XXII/12 

Sejmiku Województwa Pomorskiego z 24 września 2012 r.) 

W Strategii została zawarta problematyka ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturowego 

oraz opieki nad zabytkami na szczeblu regionalnym. Określono w niej cele strategiczne 

dla woj. pomorskiego, w tym: Kapitał społeczny i tożsamość regionalna. 

W dokumencie wyznaczono 3 cele strategiczne o charakterze ogólnym oraz 10 celów 

operacyjnych, które doprecyzowane są poprzez określone kierunki działań. Pogram 

Opieki nad Zabytkami wpisuję się szczególnie w: 
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Cel strategiczny 1 – Nowoczesna gospodarka, 

Cel operacyjny 1.3 – Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna, który realizowany jest 

przez kierunki działań: 

• rozwój sieciowych i kompleksowych produktów turystycznych, 

• stworzenie rozpoznawalnej, wysokiej jakości ofert kulturalnej. 

 

2) Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Słupskiego na lata 2012-2022 

(uchwała nr XXX/326/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r.) 

Strategia stanowi długookresowy plan działania, określający strategiczne cele rozwoju 

powiatu i przyjmujący cele i kierunki działania niezbędne dla realizacji przyjętych 

zamierzeń rozwojowych. Ustalenia zawarte w Strategii stanowią podstawę  

do prowadzenia przez władze powiatu długookresowej polityki rozwoju społeczno-

gospodarczego. 

Program Opieki nad Zabytkami wpisuje się w kierunki działań wyszczególnione 

w następujących priorytetach Strategii: 

2.2.1. Inicjowanie działań na rzecz rewitalizacji obiektów zabytkowych i ochrony 

dóbr kultury na terenie powiatu 

2.2.2. Budowa sieci zintegrowanych szlaków turystycznych 

2.2.3. Stworzenie systemu promocji atrakcji turystycznych powiatu w oparciu 

o przewodniki drukowane i multimedialne skierowane do turystów 

i inwestorów 

4.2.1. Rozwój infrastruktury i usług turystyki wiejskiej i aktywnej 

4.2.2. Rozbudowa i modernizacja małej infrastruktury turystycznej 

4.3.2. Lepiej wykorzystać istniejące tereny leśne i zbiorniki wodne dla rozwoju 

turystyki (turystyka kwalifikowana) i agroturystyki 

4.3.3. Rozwijać i tworzyć warunki dla dalszego rozwoju infrastruktury 

uzdrowiskowej i turystycznej 

5.1.4. Ochrona najcenniejszych przyrodniczo obszarów powiatu 

 

3) Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego 2030 (uchwała 

nr 318/XXXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 29 grudnia 2016 r.) 

W PZPWP 2030 określono główne cele o charakterze ogólnym określające „stany 

docelowe przestrzeni” w perspektywie do 2030 r. Istotne dla problematyki ochrony 

zasobów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu kulturowego są m.in.: zasady 
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kształtowania struktur sieci osadniczej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego 

(wysoka jakość przestrzeni zurbanizowanej). 

Program Opieki nad Zabytkami uwzględnia zasady stosowania rozwiązań 

urbanistycznych i architektonicznych dostosowanych do istniejących uwarunkowań 

przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, w tym poszanowania tożsamości 

kulturowej istniejących struktur. W szczególności uwzględnia zachowanie historycznych 

układów ruralistycznych, ochronę zdegradowanych zabytkowych założeń 

przestrzennych, zwłaszcza zespołów parkowo-pałacowych, zachowanie i odtwarzanie 

dawnych układów i funkcji terenów zielonych. Ważnym kierunkiem działania 

jest również wzmacnianie istniejących oraz nadawanie nowych funkcji obiektom 

zabytkowym nieużytkowanym w celu efektywnego i racjonalnego gospodarowania 

zasobami dziedzictwa kulturowego, podnoszenia atrakcyjności poszczególnych 

obszarów oraz tworzenia miejsc pracy. 

 

4) Program Opieki nad Zabytkami Województwa Pomorskiego na lata 2016-2019 

(uchwała Nr 274/XXVI/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 26 września 2016 r.) 

Program jest podstawowym dokumentem określającym politykę samorządu 

województwa w sferze sprawowania opieki nad dziedzictwem kulturowym 

oraz jego racjonalnym wykorzystaniem. Program Opieki nad Zabytkami Gminy Kobylnica 

wpisuje się w Cel strategiczny Wojewódzkiego Programu: „Wzmocnienie poziomu 

ochrony i opieki nad dziedzictwem kulturowym województwa pomorskiego, służące 

zachowaniu zabytków, budowaniu tożsamości regionalnej oraz promocji turystycznej 

regionu”. 

Dla lokalnego dziedzictwa kulturowego w granicach administracyjnych Gminy Kobylnica 

najistotniejsze są kierunki działań opisane w 3 z 4 priorytetów: 

Priorytet 1 – Zachowanie dziedzictwa kulturowego miast i wsi: 

• zachowanie dziedzictwa kulturowego miast i wsi regionu służące budowaniu 

tożsamości mieszkańców; 

• zachowanie dziedzictwa kulturowego miast i wsi regionu służące budowaniu 

atrakcyjnej oferty kulturalnej i turystycznej; 

• ochrona i ekspozycja charakterystycznych elementów krajobrazu kulturowego, 

w tym zachowanie wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami 

nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej; 

Priorytet 2 – Zachowanie kulturowego dziedzictwa morskiego i rzecznego: 

• zachowanie kulturowego dziedzictwa morskiego i rzecznego służące budowaniu 

tożsamości regionalnej; 
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• zachowanie kulturowego dziedzictwa morskiego i rzecznego służące budowaniu 

atrakcyjnej oferty kulturalnej i turystycznej; 

• ochrona i ekspozycja charakterystycznych elementów krajobrazu kulturowego. 

Priorytet 3 – Badanie, dokumentacja i promocja dziedzictwa kulturowego: 

• poszerzanie wiedzy dotyczącej dziedzictwa kulturowego regionu; 

• edukacja i popularyzacja wiedzy o regionalnym dziedzictwie kulturowym; 

• szeroki dostęp do informacji o dorobku kultury regionalnej. 

 

Wojewódzki Program wskazuje ponadto wśród charakterystycznych elementów 

krajobrazu kulturowego, które ulegają degradacji, tracąc swoją historycznie 

ukształtowaną strukturę, prawie 200 obiektów wpisanych do rejestru zabytków, 

które są zagrożone utratą wartości, w tym z terenu Gminy Kobylnica – pałac 

w Kończewie. 

 

5) Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Słupskiego na lata 2017-2020 (uchwała 

nr XXV/227/2016 Rady Powiatu Słupskiego z 20.12.2016 r.) 

Program jest dokumentem polityki administracyjnej w zakresie działań dotyczących 

inicjowania, wspierania i koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków  

oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego. 

Program Opieki nad Zabytkami Gminy Kobylnica wpisuje się w kierunki działań 

Powiatowego Programu, które zostały przyporządkowane do dwóch priorytetów: 

Priorytet I – Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego pow. słupskiego: 

• Poprawa stanu zachowania zabytków i zahamowania procesów ich degradacji; 

• Ponadgminna współpraca administracji publicznej w zakresie opieki nad zabytkami. 

Priorytet II – Dokumentacja i promocja dziedzictwa kulturowego: 

• Edukacja i popularyzacja wiedzy o regionalnym dziedzictwie kulturowym; 

• Współpraca z organizacjami pozarządowymi na rzecz ochrony zabytków. 

 

6) Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej 

i turystycznej – „Pomorska Podróż” 

Dokument jest narzędziem realizacji SRWP 2020 i służy konkretyzacji oraz realizacji 

działań związanych z wizerunkiem i budowaniem marki turystycznej województwa 

pomorskiego oraz tworzeniem sieciowych, ponadregionalnych produktów 

turystycznych. 
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Pogram Opieki nad Zabytkami wpisuje się w następujące kierunki działań: 

• ratowanie i otoczenie ochroną charakterystycznej zabudowy, w tym założeń 

parkowych oraz cennych układów ruralistycznych i urbanistycznych, 

• przywrócenie wartości obiektom i zespołom zabytkowym, m.in. poprzez nadanie  

im nowych funkcji służących celom turystycznym i kulturalnym, 

• tworzenie kompleksowych i efektywnie zarządzanych produktów turystycznych 

na obszarach cennych krajobrazowo i przyrodniczo, 

• atrakcyjne i funkcjonalne zagospodarowanie ogólnodostępnych przestrzeni 

miast i terenów pozamiejskich, zachęcających do spędzenia czasu wolnego 

i identyfikujących kulturowo daną przestrzeń, 

• kreowanie i wdrażanie produktów kulturalnych i turystycznych, 

• tworzenie i wdrażanie pakietów, łączących różne elementy oferty kulturalnej, 

turystycznej, a także rekreacyjno-sportowej, 

• podnoszenie kompetencji kadr turystyki i kultury w zakresie kreowania 

 i wdrażania oferty, 

• dokumentowanie i popularyzacja kulturowego dziedzictwa regionu (materialnego 

i niematerialnego), 

• inwentaryzacja i udostępnienie zasobów kultury z wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii, w tym digitalizacja i tworzenie treści cyfrowych. 

 

7) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020 

(zatwierdzony przez Komisję Europejską w dn. 18 grudnia 2014 r.) 

RPO WP 2014-2020 skupia się na 10 celach tematycznych (CT) i 30 priorytetach 

inwestycyjnych (PI), które obejmują zagadnienia z zakresu gospodarki, edukacji, 

aktywności zawodowej i społecznej, obszarów o nie wykorzystanych potencjałach, 

transportu, energii oraz środowiska. 

Wśród nich znalazł się Priorytet 8 – Konwersja, który obejmuje trzy działania: 

8.1. Rewitalizacja i przestrzenie publiczne, 

8.2. Obszary o specyficznych potrzebach, 

8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe. 

Pogram Opieki nad Zabytkami odnosi się do RPO WP w zakresie efektywnego 

pozyskiwania środków finansowych na prace rewitalizacyjne, konserwatorskie 

i remontowe dotyczące obiektów i obszarów zabytkowych, a także cennych terenów 

przyrodniczych, tworzących harmonijną przestrzeń środowiska kulturowego Gminy 

Kobylnica. 
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8) Program współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2018 rok (uchwała Nr XXXVI/337/2017 Rady 

Powiatu Słupskiego z dnia 30 listopada 2017 r.) 

Program stanowi dokument określający w perspektywie rocznej cele, zasady, przedmiot 

i formy współpracy, a także priorytetowe zadania publiczne realizowane 

w ramach współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi. 

Wśród priorytetowych zadań publicznych realizowanych w zakresie kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego znalazły się następujące działania: 

• działania na rzecz rozwoju kultury i sztuki (imprezy, spotkania, plenery, warsztaty, 

wydawnictwa itp.) 

• działania na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami – edukacja poszanowania 

i popularyzacja zabytków. 

 

4.3. Relacje Programu z innymi dokumentami 

 

1) Lokalna Strategia Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej 

Lokalna Grupa Działania Słowińska Grupa Rybacka aktywnie wspiera rozwój lokalny 

na terenie 6 gmin województwa pomorskiego: Miasta Ustka oraz gmin: Ustka, Słupsk, 

Smołdzino, Kępice i Kobylnica. 

LSR jest dokumentem określającym priorytetowe kierunki rozwoju obszaru, które będą 

wspierane w ramach o dotacje z dwóch programów operacyjnych – PROW oraz 

PO Rybactwo i Morze. Skorzystać z nich mogą mieszkańcy, rybacy, przedsiębiorcy, 

organizacje pozarządowe oraz jednostki publiczne. 

Równolegle z realizacją zapisów w LSR prowadzi inne działania aktywizujące lokalną 

społeczność. Wspólnie z mieszkańcami buduje markę Słowińskiego Szlaku Rybackiego, 

ponadto w ramach różnych projektów wspiera sektor organizacji pozarządowych, 

angażuje się także w wiele działań skierowanych do dzieci.  
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5. Uwarunkowania wewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego 

 

5.1. Relacje Programu z dokumentami wykonanymi na poziomie Gminy 

 

1) Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Kobylnica na lata 2015-2020 

(uchwała nr LIV/499/2014 Rady Gminy Kobylnica z dn. 30.10.2014 r.) 

Strategia jest dokumentem, który wskazuje kierunki, w jakich powinna zmierzać gmina 

aby zapewnić sobie stały, zrównoważony rozwój, a mieszkańcom polepszenie warunków 

życia. Żaden z Celów Strategicznych opisanych w dokumencie bezpośrednio  

nie dotyczy ochrony dziedzictwa kulturowego, natomiast występują kierunki działań 

pośrednio z nią związane, takie jak rewitalizacja przestrzeni publicznej, zwiększenie 

jakości funkcjonowania obiektów kultury, wspieranie organizacji dodatkowych zajęć 

i kół zainteresowań w dziedzinie kultury i tożsamości regionalnej czy promowanie 

działań służących ochronie terenów o cennych walorach przyrodniczych 

i krajobrazowych. 

 

2) Program Ochrony Środowiska Gminy Kobylnica na lata 2016-2020 z perspektywą 

do 2025 roku (uchwała nr XXXV/291/2016 Rady Gminy Kobylnica z dn. 22.12.2016 r.) 

Głównym celem jest zrównoważony, długoterminowy rozwój Gminy w zakresie ochrony 

środowiska i bioróżnorodności. Kwestie środowiskowe w programie zrównoważone 

zostały z aspektami społecznymi, ekonomicznymi i gospodarczymi.  

Pogram Opieki nad Zabytkami Gminy Kobylnica jest spójny z POŚ Gminy w zakresie Celu 

operacyjnego 6 – Ochrona i zachowanie środowiska przyrodniczego. Jego realizacija 

związana jest z zapobieganiem degradacji ekosystemów, zwłąszcza tych objętych 

przestrzenną formą ochrony oraz przywrócenie dobrego stanu zabytkowych parków, 

zespołów pałacowo-parkowych. 

 

3) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Kobylnica (t.j. Uchwała Nr XXIV/203/2016 Rady Gminy Kobylnica z 25.02.2016 r.) 

Studium jest dokumentem kształtującym politykę przestrzenną Gminy, koordynującym 

ustalenia planów miejscowych oraz promującym Gminę na zewnątrz. Zawiera 

przestrzenne odzwierciedlenie przyjętej strategii rozwoju Gminy. Stanowi również 

podstawę do opracowania przez Wójta nowych miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 
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W rozdziale V – „Uwarunkowania środowiska kulturowego” przedstawiano 

charakterystykę zasobów dziedzictwa kulturowego: archeologicznego i zabytkowego,   

a także miejscowości o szczególnych walorach kulturowych. 

 

 
Rysunek 1 Zasoby dziedzictwa kulturowego Gminy Kobylnica (Załącznik nr 1) 

Źródło: SUiKZP Gminy Kobylnica 

 

Studium w rozdziale XII Kierunków Zagospodarowania przestrzennego – „Obszary 

i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej” 

wprowadza zapisy dotyczące formalno-prawnych kierunków ochrony dla następujących 

zakresów: 

1.1. Polityka dotycząca ochrony stanowisk archeologicznych wpisanych  
do rejestru zabytków archeologicznych 

1.2. Polityka dotycząca ochrony stanowisk archeologicznych ujętych 
w wojewódzkiej ewidencji zabytków archeologicznych 

2.1. Kierunki ochrony walorów i elementów środowiska kulturowego 

2.2. Obiekty w rejestrze zabytków 

2.3. Obiekty w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków: 

1) budowle i budynki w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, 

2) parki w ewidencji zabytków, 

3) cmentarze w ewidencji zabytków, 

4) strefy ochrony konserwatorskiej obejmujące cenne układy urbanistyczne 
wsi, 

5) miejsca uczczenia pamięci. 
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W Studium zidentyfikowano również źródła i przyczyny zagrożeń elementów 

dziedzictwa kulturowego. Zagrożenia dotyczą przede wszystkim budownictwa 

mieszkalnego i pofolwarcznego. Wynikają one przede wszystkim z niemożności 

ich właściwego utrzymania, a także ze sposobów ich remontowania oraz złej sytuacji 

ekonomicznej właścicieli domów mieszkalnych, źle prowadzonych remontów 

i adaptacji oraz nowych inwestycji. 

 

4) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Jako akty prawa miejscowego stanowią podstawę planowania przestrzennego 

w Gminie Kobylnica. Przyjmowane w formie uchwały Rady Gminy określają 

przeznaczenie zabudowy i terenów w Gminie. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa 

kulturowego i krajobrazu w m.p.z.p. powinny sprzyjać ochronie otoczenia zabytków 

przed zbyt intensywną działalnością gospodarczą oraz umożliwić uniknięcie inwestycji, 

które mogłyby zubożyć krajobraz kulturowy. 

Na terenie Gminy Kobylnica w poniższych miejscowościach aktualnie obowiązują 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone przez Radę Gminy 

Kobylnica: 

• Kobylnica – Południe (obejmujący część wsi Kobylnica, na południe od linii kolejowej 

Szczecin – Gdańsk i do obwodnicy Słupska) – uchwała nr XXIX/345/2005 z dnia 29 

kwietnia 2005 r. (z późn. zm.) 

• Kobylnica – Północ (obejmujący część wsi Kobylnica, na północ od linii kolejowej 

Szczecin – Gdańsk i do ulicy Szczecińskiej) – uchwała nr XXIX/346/2005 

 z dnia 29 kwietnia 2005 r. (z późn. zm.) 

• Bolesławice – uchwała nr V/44/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r. (z późn. zm.) 

• Łosino z fragm. Zajączkowa – uchwała nr V/56/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r. 

• Kwakowo – uchwała nr XLII/546/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. (z późn. zm.) 

• Sierakowo – uchwała nr XLIX/589/2010 z dnia 3 listopada 2010 r. 

• Kończewo – uchwała nr XLIX/588/2010 z dnia 3 listopada 2010 r. (z późn. zm.) 

• Widzino – uchwała nr V/64/2011 z dnia 10 marca 2011 r. (z późn. zm.) 

• Zajączkowo – uchwała nr XXI/194/2012 z dnia 22 marca 2012 r. 

• Reblino – uchwała nr XXV/237/2012 z dnia 5 lipca 2012 r. 

• Lubuń – uchwała nr XXVI/246/2012 z dnia 6 września 2012 r. 

• Sycewice – uchwała nr XL/370/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. 

• Zagórki – uchwała nr L/478/2014 z dnia 7 sierpnia 2014 r. 



PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY KOBYLNICA 
NA LATA 2019 - 2022 

 

 

20 

• Płaszewo, Lulemino i Zagórki – uchwała nr XVIII/126/2015 z 24 września 2015 r. 

• Kruszyna – uchwała nr XXV/217/2016 z dnia 30 marca 2016 r. 

W obowiązujących Planach objęto ochroną zabytki nieruchome, ujęte w Gminnej 

Ewidencji Zabytków, a także zabytki archeologiczne. 

 

5) Program Współpracy Gminy Kobylnica z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi 

Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2018 rok (uchwała 

Nr XLVII/396/2017 Rady Gminy Kobylnica z 16 listopada 2017 r.) 

Program ma na celu wspieranie inicjatyw i działań organizacji pozarządowych oraz 

zapewnienie im na terenie Gminy jak najlepszych warunków funkcjonowania. 

Program określa m.in. zasady i formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne, okres 

i sposób realizacji programu, wysokość środków planowanych na realizację programu. 

W 2017 roku w ramach priorytetowego społecznego obszaru współpracy ustalono 

priorytetowe zadanie publiczne: 

• podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

 

5.2. Charakterystyka zasobów oraz analiza dziedzictwa i krajobrazu kulturowego 

Gminy 

 

5.2.1. Krajobraz kulturowy 

 

Gmina Kobylnica położona jest w północno-zachodniej części woj. pomorskiego, 

w powiecie słupskim. Na północy Gmina graniczy z Miastem Słupsk i Gminą Słupsk.  

Odstrony wschodniej naturalną granicę Gminy stanowi rzeka Słupia. Przez zachodnie 

obrzeża Gminy przepływa rzeka Wieprza. Odległość do brzegu Morza Bałtyckiego 

liczonaw linii prostej, z najdalej na północ wysuniętego punktu Gminy wynosi  

ok. 15 km. Administracyjnie Gmina podzielona jest na 25 sołectw, które skupiają  

37 miejscowości. 
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Rysunek 2 Mapa Gminy Kobylnica 

Źródło: www.kobylnica.pl 

 

Krajobraz kulturowy Gminy Kobylnica jest stosunkowo jednolity. Obszar ten posiada 

wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe, związane z występowaniem rozległych 

obszarów rolnych oraz leśnych, a także miejscowości ukształtowanych 

w wielowiekowym procesie osadniczym. 

Naturalnymi ramami krajobrazowymi są doliny dwóch rzek: Słupi oraz Wieprzy, 

na które w wyniku działalności człowieka nałożyły się osie komunikacyjne w postaci 

dwóch dróg krajowych oraz dwóch linii kolejowych – wszystkie spotykające się 

w Kobylnicy. 

Teren Gminy charakteryzuje się dużą różnorodnością biologiczną oraz występowaniem 

licznych walorów przyrodniczo-krajobrazowych. Na jego obszarze występują doliny 

rzeczne (rzek Słupi i Wieprzy oraz ich dopływów), a w południowej części duże skupiska 

leśne. 

 

1) Krajobraz rolniczy 

Gmina Kobylnica jest gminą typowo rolniczą, ale charakteryzuje się stosunkowo 

urozmaiconą rzeźbą terenu. Użytki rolne stanowią przeważającą część powierzchni 

Gminy (ok. 62%). Charakterystycznym obrazem są duże powierzchnie pól uprawnych 

rozciągających się na wysoczyznach północnej i środkowej części. Powierzchnie pól, 

głównie monokultur zbóż, rzepaku i ziemniaków, urozmaicają niewielkie śródpolne 

http://www.kobylnica.pl/
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kompleksy leśne, licznie występujące zadrzewienia, kępy drzew i krzewów, zachowane 

fragmenty alei i szpalerów przydrożnych. Nowym elementem krajobrazu rolniczego 

są elektrownie wiatrowe. 

 

 
Rysunek 3 Pole uprawne w okolicy wsi 

Kończewo 

 
Rysunek 4 Aleja drzew we wsi Kuleszewo 

 

Autor: Aleksander Klak Autor: Aleksander Klak 

  

 
Rysunek 5 Okolice wsi Żelki 

 

 
Rysunek 6 Elektrownie wiatrowe we wsi 

Zajączkowo 

Autor: Aleksander Klak Autor: Aleksander Klak 

  

 
Rysunek 7 Mały kompleks leśny 

w Dobrzęcinie (z cmentarzem 
rodowym) 

 
Rysunek 8 Okolice wsi Kczewo 

 
 

Autor: Aleksander Klak Autor: Aleksander Klak 
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2) Krajobraz wiejski 

W krajobraz przyrodniczy Gminy wplecione są ruralistyczne układy przestrzenne, 

niekiedy z zachowanym – czytelnym, historycznym układem wsi. Pomimo stosunkowo 

dużego stopnia przekształceń substancji zabytkowej, część wsi zachowała swój dawny 

charakter. Wytworzone w historycznym procesie rozwoju struktury i formy osadnictwa 

na terenie Gminy Kobylnica charakteryzują się wieloma cechami wspólnymi, 

wyrażającymi podobne mechanizmy procesów rozwojowych. 

Cennym, szczególnie dla lokalnej społeczności, uzupełnieniem tego krajobrazu 

są drewniane i kamienne krzyże oraz kapliczki umiejscowione w centrach wsi, 

przy drogach wjazdowych do nich bądź przy rozstajach dróg. Zdarzają się również krzyże 

ustawione przy polach uprawnych na pamiątkę wydarzeń z życia wsi. 

 

 
Rysunek 9 Wrząca 

 
Rysunek 10 Lubuń 

Autor: Aleksander Klak Autor: Aleksander Klak 

  

 
Rysunek 11 Domy pracowników 

folwarcznych we wsi Lubuń 

 
Rysunek 12 Kościół we wsi Sierakowo 

Słupskie 

Autor: Aleksander Klak Autor: Aleksander Klak 

 

3) Krajobraz miejski (przedmiejski) 

W krajobrazie kulturowym Gminy wyróżnia się wieś Kobylnica, stanowiąca obecnie 

centrum administracyjne i kulturalne. Aż do początków XX wieku Kobylnica była dużą 

wsią wielodrożnicową, podzieloną na część północną (do XVIII wieku będącą własnością 
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rodu Puttkamerów z Płaszewka) oraz południowa z folwarkiem (własność Puttkamerów 

z Łosina aż do czasów parcelacji majątku w 1910 roku). 

W ciągu I połowy XX wieku ze względu na dobrze rozwijający się handel i rzemiosło oraz 

głównie na bliskie sąsiedztwo miasta Słupska stopniowo zmieniał się charakter 

zabudowy. Z XIX-wiecznej zabudowy zagrodowej o konstrukcji szachulcowej pozostały 

tylko pojedyncze budynki mieszkalne. Ich miejsce zajmowało stopniowo budownictwo 

murowane, pochodzące z I połowy XX wieku (zabudowa jedno- lub wielorodzinna, 

często dwukondygnacyjna w formie małomiasteczkowych kamienic). 

 

 
Rysunek 13 Centrum wsi Kobylnica 

 

 
Rysunek 14 Zabudowa małomiasteczkowa 

ul. Głównej 

Autor: Aleksander Klak Autor: Aleksander Klak 

 

4) Krajobraz leśno-parkowy 

Kompleksy leśne oraz tereny zadrzewione i zakrzewione zajmują 32 % powierzchni całej 

Gminy i dominują w jej południowej i południowo-zachodniej części, wzdłuż dolin rzek 

Słupi i Wieprzy. 

Na terenie Gminy dopełnieniem krajobrazu naturalnego są wartościowe pod względem 

przyrodniczym zabytkowe parki, będące pozostałością zespołów pałacowo-parkowych. 

Do dziś w różnym stopniu zachowały się parki krajobrazowe (głównie XIX-wieczne) 

w 16 miejscowościach. Trzy z nich: w Bzowie, Łosinie i Sycewicach wpisane są do rejestru 

zabytków. 

Pomnikami przyrody ożywionej na terenie Gminy są okazałe i wiekowe drzewa, osobliwe 

ze względu na sam wiek czy pochodzenie. Wg ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora 

Przyrody na obszarze Gminy zarejestrowano 27 pomników przyrody. Są to 23 drzewa,  

2 grupy drzew i 2 głazy narzutowe. 
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Rysunek 15 Okolice wsi Reblino 

 
Rysunek 16 Park we wsi Bzowo 

Autor: Aleksander Klak Autor: Aleksander Klak 

  

 
Rysunek 17 Park we wsi Zajączkowo 

 
Rysunek 18 Park we wsi Sycewice 

Autor: Aleksander Klak Autor: Aleksander Klak 

 

5) Park krajobrazowy Dolina Słupi 

Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” obejmuje dolinę rzeki Słupi. Park utworzony został 

w 1981 roku, w celu ochrony szczególnie cennych walorów krajobrazowych Doliny Słupi 

i okolicznych wzgórz morenowych. Ponad 70% obszaru stanowią lasy, spośród których 

największą powierzchnię zajmują bory sosnowe świeże. Z lasów liściastych dominują 

buczyny. W parku znajdują się trzy spośród czterech elektrowni stanowiących tzw. 

System Energetyczny Słupi, zbudowany w latach 1904-1925. Tu także występują 

naturalne stanowiska rzadkich roślin i miejsca gniazdowania ptaków chronionych, 

miedzy innymi bielika. Jeszcze w latach 70-tych XX wieku, występowały tutaj wilki. 

Obszar parku w głównej mierze został ukształtowany w wyniku ostatniego zlodowacenia 

obecnego terenu Polski. Konsekwencją tego jest zróżnicowanie wysokościowe obszaru 

oraz rozmaitość form terenu. Przeważają pofałdowane powierzchnie wysoczyzn 

morenowych, poprzecinane dolinami rzek oraz siecią rynien, które współcześnie 

wypełniają wody jezior. Oś parku stanowi dolina Słupi. Wody rzeki, w wyniku 

zróżnicowania genetycznego odcinków doliny, płyną albo szerokim, płaskim korytem 

albo przełomowymi, wąskimi fragmentami o górskim charakterze. 
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Na terenie Parku stwierdzono dotychczas ok. 750 gatunków roślin naczyniowych, 

z czego 60 gatunków podlega ochronie prawnej, w tym 45 objętych jest ochroną ścisłą. 

Obszar cechuje wysoka lesistość. Lasy pokrywają 72% jego powierzchni. Znaczący 

w tym udział mają bory sosnowe świeże, w których przeważającym gatunkiem jest sosna 

zwyczajna pochodząca głownie z nasadzeń. Dodatkowo spotkać można drzewa 

niewystępujące pierwotnie na tym obszarze, takie jak: świerk pospolity, daglezja, jodła 

pospolita, sosna wejmutka i sosna smołowa. Bory sosnowe parku są zróżnicowane pod 

względem wiekowym, jednak w większości nie przekraczają 120 lat. 

 

Wokół Parku wyznaczono strefę ochronną (otulinę), która w granicach Gminy Kobylnica 

zajmuje powierzchnię około 5 500 ha. Otulina sama w sobie nie stanowi jednak formy 

ochrony przyrody, mimo że obowiązują w niej podwyższone reżimy korzystania  

ze środowiska, mające na celu zapewnienie ochrony obszaru parku krajobrazowego. 

 

  
Rysunek 19 Rzeka Słupia w okolicach parku w Łosinie 

Autor: Aleksander Klak 

 

 
Rysunek 20 Rzeka Słupia w okolicach wsi 

Lubuń 

 
Rysunek 21 Park w okolicach wsi Lubuń 

 

Autor: Aleksander Klak Autor: Aleksander Klak 
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Rysunek 22 Krajobraz wiejski w okolicach 

wsi Żelki 

 
Rysunek 23 Droga do wsi Żelkówko 

 

Autor: Aleksander Klak Autor: Aleksander Klak 

  

 
Rysunek 24 Obszar Parku Krajobrazowego Dolina Słupi na terenie Gminy Kobylnica 

(wraz z otuliną) 

Źródło: www.geoserwis.gdos.gov.pl 
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5.2.2. Zabytki nieruchome 

 Zabytek nieruchomy to nieruchomośc, jej część lub zespół nieruchomości, będącą 

dziełem człowieka lub związana z jego działalnością i stanowiąca świadectwo minionej 

epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu  

na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową (art. 3 pkt 2 ustawy  

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

Art. 7. Ustawy o ochronie zabytków wskazuje, że podstawowymi formami ochrony 

zabytków są: 

• wpis do rejestru zabytków, 

• wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa, 

• uznanie za Pomnik Historii, 

• utworzenie Parku Kulturowego, 

• ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 
a także w decyzjach administracyjnych. 

W granicach administracyjnych Gminy nie ma obiektów uznanych za Pomnik Historii ani 

parków kulturowych. Poniższa tabela zawiera zestawienie obiektów wpisanych  

do rejestru zabytków nieruchomych (stan na 19 październik 2018 r.) 

Na tarenie Gminy znajduje się 13 obiektów wpisanych do rejestru zabytków 

województwa pomorskiego. Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru 

zabytków województwa pomorskiego, znajdujących się na terenie Gminy Kobylnica 

został przedstawiony w Załączniku nr 2 do Programu. 

 
Tabela 1 Zestawienie obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych 

LP. MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT 

DATA 
WPISU DO 
REJESTRU 

ZABYTKÓW  

NUMER 
REJESTRU 

ZABYTKÓW  

NUMER 
DANWEGO 
REJESTRU 

1. Bzowo park, poł. XIX w. 22.12.1998 A-1684  A-371 

2. Kobylnica 

kościół parafialny p.w. 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa wraz z działką - wieża 
XIV, 1781 r.,  

21.12.1965 A-392  A-63 

kościół parafialny p.w. 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa wraz z działką - korpus 

7.01.2013 A-392 A-392 

3. Kończewo 
zespół pałacowo -parkowy 
(pałac, park), XIX/XX w. 
 

1.07.1987 A-1173  A-250 
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4. Kuleszewo 
kościół filialny p.w. Św.Józefa 
wraz z otoczeniem, szach., 
poł. XVIII w., 1906,  

2.02.1961 A-200 A-69 

5. Kwakowo 

kościół parafialny p.w. 
Niepokalanego Poczęcia  
NMP wraz z działką - wieża 

21.12.1965 
A-393 

 
A-70 

kościół parafialny p.w. 
Niepokalanego Poczęcia  
NMP wraz z działką, - korpus  

22.12.2006 A-393 A-393 

6. Łosino park, 1 poł. XIX w. 23.04.1996 A-1596  A-345 

7. 
Sierakowo 
Słupskie 

kościół filialny 
p.w.Wniebowzięcia NMP 
wraz z otoczeniem, XV, XVIII, 
XX w. 

2.02.1961 A-204  A-120 

8. 
Sierakowo 
Słupskie 

dwór, pocz. XIX w. 2.02.1961 A-205 A-121 

9. Słonowice 

kościół  parafialny pw. 
Św.Stanisława Kostki – korpus 
XIX/XX w. 

12.07.2007 A-403 A-403  

kościół  parafialny pw. 
Św.Stanisława Kostki – wieża 
kościoła, XIV w. 

15.02.1966 A-403  A-130  

10. Sycewice park, k. XVIII, XIX 15.06.1987 A-1170  A-259 

11. Ścięgnica 
zespół pałacowo-parkowy 
(pałac park) 1880-1890 r.  

12.03.1987  A-1147 A-239 

12. Zajączkowo 
zespół pałacowo- parkowy 
(pałąc, park), 1835 r., pocz. XX 
w.  

3.10.1995 A-1566  A-336 

13. Zębowo 

kościół filialny p.w.Matki 
Boskiej Wspomożenia 
Wiernym wraz z otoczeniem, 
2 poł. XV w., 1777 

8.05.1961 A-225 A-196 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

1) Obiekty sakralne 

 

Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kobylnicy, 

nr rej. A-392 z dnia 21.12.1965 r. oraz z 7.01.2013 r. 

Najstarszą część świątyni stanowi gotycka, XIV-wieczna, murowana z cegły wieża nakryta 

barokowym hełmem zwieńczonym latarenką z 1781 roku. W XVII wieku zbudowano 

nową nawę z trójbocznym chórem. Obecny korpus kościoła zbudowano w 1931 roku 

Kościół położony w południowo-zachodniej części miejscowości, przy szosie Słupsk - 
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Bytów, na niewielkim wzniesieniu. W czasie budowy wieży kościół należał do słupskiego 

klasztoru norbertanek. 

 

  
Rysunek 25 Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kobylnicy 

Autor: Aleksander Klak 

 

Stan zachowania: Dobry, dach oraz elewacje po kapitalnych remontach. Ściany 

miejscowo zawilgocone (głównie od strony zachodniej). 

 

Kościół filialny pw. św. Józefa w Kuleszewie, 

nr rej. A-200 z dnia 2.02.1961 r. 

Dawny kościół protestancki, położony na owalnym cmentarzu, ufundowany w 1587 roku 

przez ówczesnych właścicieli wsi – Jurgena i Michała von Boehn. Świątynia 

w obecnym kształcie o konstrukcji szkieletowej została wzniesiona w XVIII wieku. 

 

  
Rysunek 26 Kościół filialny pw. św. Józefa w Kuleszewie 

Autor: Aleksander Klak 

 

W połowie XX wieku przeprowadzono remont ołtarza głównego oraz chóru, 

pomalowano wnętrze kościoła oraz wzniesiono ozdobne ogrodzenie cmentarza. 

W latach 90-tych XX wieku kościół rozebrano, przeprowadzono konserwację,  

a następnie zrekonstruowano. 
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Stan zachowania: Dobry, w 2015 roku przeprowadzono kompleksowe roboty 

remontowo-renowacyjne kościoła, sfinansowane m.in. ze środków Europejskiego 

Funduszu Rybackiego oraz Gminy Kobylnica. Teren wokół kościoła zadbany, ogrodzenie 

wymaga remontu. Wewnątrz kościoła zabytkowa ambona, wymagająca renowacji. 

 

Kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kwakowie, 

nr rej. A-393 z dnia 21.12.1965 r. i z 22.12.2006 r. 

Pierwszy drewniany kościół zbudowano już podobno w 1208 roku. Po pożarze 

w XIV w., zbudowano w XV wieku kościół murowany z cegły (jeden z najstarszych 

zabytków w tej części Pomorza), z typowymi ozdobami z cegły glazurowanej, czego ślady 

są widoczne na froncie masywnej wieży. Wybudowany został na starym grodzisku, 

orientowany. Kościół gotycki podlegał licznym naprawom. 

 

  
Rysunek 27 Kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kwakowie 

Autor: Aleksander Klak 

 

Na przełomie XVII i XVIII w. rozbudowano wieżę, zmieniając hełm na obecny. W XIX w. 

kościół okazał się za mały i w 1863 r. został rozebrany. Z licznych na tym terenie głazów 

narzutowych zbudowano większy kościół w stylu pseudogotyckim, pozostawiając 

ceglaną wieżę. Budowę zakończono w 1865 r. Ślady okien w wieży dokumentują 

wysokość pierwotnego kościoła. 

Stan zachowania: Dobry, obiekt po generalnym remoncie dachu i elewacji. Prace 

sfinansowane ze środków unijnych (EFRR) oraz budżetu Gminy Kobylnica. Ogrodzenie 

od strony zachodniej oraz schody prowadzące na teren kościoła częściowo ze śladami 

zniszczeń. Niektóre witraże wymagają renowacji. Ze względu na usytuowanie kościoła, 

możliwe jest wyeksponowanie walorów architektonicznych obiektu za pomocą 

oświetlenia zewnętrznego LED. 
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Kościół filialny pw. Wniebowzięcia NMP w Sierakowie Słupskim, 

nr rej. A-204 z dnia 2.02.1961 r. 

Kościół filialny zbudowany w XV w. w stylu gotyckim, kamienno-ceglany, przebudowany 

w 1736 r. i 1. poł. XIX w. jednonawowy z wieżą frontową. Położony w centrum wsi,  

po zachodniej stronie drogi głównej, orientowany. Przed kościołem figura Chrystusa,  

na granitowym postumencie z krzyżem maltańskim i tablicą inskrypcyjną. Na przestrzeni 

wieków kościół ulegał licznym zmianom. W XVIII w. przebudowano ścianę zachodnią 

wieży kościoła, oraz dobudowano prezbiterium. Na początku XX w. dobudowano 

trójboczną absydę i powiększono okna nawy. 

 

  
Rysunek 28 Kościół filialny pw. Wniebowzięcia NMP w Sierakowie Słupskim 

Autor: Aleksander Klak 

 

Stan zachowania: Dobry, kościół przeszedł niezbędne remonty dachu oraz elewacji. 

 

Kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki w Słonowicach, 

nr rej. A-403 z dnia 15.02.1966 r. i z dnia 12.07.2007 r. 

Kościół parafialny zbudowany pod koniec XIX w. w stylu neogotyckim, salowy, 

z gotycką wieżą frontową pochodzącą prawdopodobnie z XV w. Kościół położony 

w centrum wsi. Do 1892 roku istniała jeszcze średniowieczna nawa kościoła. Stary 

kościół był założony na planie prostokąta bez wyodrębnionego prezbiterium 

i z prostokątną kruchtą od południa. Obecny kościół pochodzi prawdopodobnie 

z przełomu XIX i XX wieku. 
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Rysunek 29 Kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki w Słonowicach 

Autor: Aleksander Klak 

 

Stan zachowania: Dobry, po kapitalnym remoncie dachu oraz elewacji wykonanym 

w 2012 roku. Prace konserwatorskie zrealizowano przy wsparciu finansowym Gminy 

Kobylnica. 

 

Kościół filialny pw. MB Wspomożenia Wiernych w Zębowie, 

nr rej. A-225 z dnia 8.05.1961 r. 

Kościół wzniesiono prawdopodobnie w XV wieku w stylu gotyckim, ale z niego zachowała 

się tylko wieża frontowa (hełm z XX w.). Kościół wraz z położonymi obok zabudowaniami 

plebanii spłonął w 1773 roku. W ciągu 4 lat odbudowany z zachowaną większą częścią 

starych murów. Przy ścianie południowej najprawdopodobniej w pierwszej połowie XIX 

wieku dobudowano przybudówkę z zakrystią w stylu neogotyckim. 

 

  
Rysunek 30 Kościół filialny pw. MB Wspomożenia Wiernych w Zębowie 

Autor: Aleksander Klak 

 

W 1932 roku wykonano renowację budowli. Wówczas w północną ścianę nawy,  

po stronie zewnętrznej wmurowano płytę nagrobną z końca XVIII w. upamiętniającą 

rodzinę von Belowów. 

Stan zachowania: Dobry, obiekt po generalnym remoncie dachu i elewacji. Prace 

dofinansowano ze środków unijnych (EFRR) oraz budżetu Gminy Kobylnica. 
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2) Zespoły pałacowo-parkowe 

 

Zespół pałacowo-parkowy w Kończewie, 

nr rej. A-1173 z dnia 1.07.1987 r. 

Zespół pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. Pałac usytuowany na niewielkim wzniesieniu, 

murowany z cegły, otynkowany, dekoracja wykonana w tynku. Od 1393 roku w 

posiadaniu majątku byli Laurenz i Dereke Kostke, którzy są uważani za przodków rodu 

von Zitzewitz. Przed wybuchem II wojny światowej w pałacu mieścił się urząd stanu 

cywilnego. W okresie PRL-u użytkownikiem pałacu był PGR. Obecnie obiekt jest w rękach 

prywatnych. 

 

 
Rysunek 31 Mapa wsi Kończewo 

Źródło: www.mapy.amzp.pl 

 

  
Rysunek 32 Zespół pałacowo-parkowy w Kończewie 

Autor: Aleksander Klak 

 

Stan zachowania: Pałac w bardzo złym stanie, od wielu lat nieużytkowany, nieszczelne 

rynny i rury spustowe – znaczne zawilgocenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych 

Wybite okna w całym obiekcie. Na elewacjach widoczne ubytki tynku. Dach 

prowizorycznie zabezpieczony. Teren wokół pałacu bardzo zaniedbany, od dawna 

niepielęgnowany. Zabytkowy park zarośnięty, nieczytelny w pierwotnym układzie. 

 

http://www.mapy.amzp.pl/
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Zespół pałacowo-parkowy w Ścięgnicy 

nr rej. A-1147 z dnia 12.03.1987 r. 

Zespół pałacowo-parkowy z lat 1880-1890 r. Część rezydencjonalna zabytku stanowi 

najbardziej na południe wysunięty element zespołu. Pałac położony jest w południowej 

części wsi Ścięgnica, w centrum zabytkowego parku, przylegającego do łąk i lasów. 

Pałac wybudowany w latach 1880-1890 przez Joachima von Boehna. 

 

 
Rysunek 33 Mapa wsi Ścięgnica 

Źródło: www.mapy.amzp.pl 

 

Pałac jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony i przykryty dachem mansardowym. 

Park w stylu krajobrazowym został założony w 2 poł. XIX w. na terenie wokół pałacu 

z tego samego okresu. W czasach PRL pałac przez wiele lat służył jako ośrodek kolonijny. 

 

  
Rysunek 34 Zespół pałacowo-parkowy w Ścięgnicy 

Autor: Aleksander Klak 

 

Stan zachowania: Bardzo dobry. W 2009 r. sprzedany przez Gminę Kobylnica 

prywatnemu inwestorowi. Obecnie obiekt pełni funkcje hotelowo-konferencyjne. 

Gruntownie odnowiony w 2011 r. Park zadbany, częściowo utracił zabytkowy charakter. 

 

http://www.mapy.amzp.pl/
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Zespół pałacowo-parkowy w Zajączkowie, 

nr rej. A-1566 z dnia 3.10.1995 r. 

Usytuowany w północno-wschodniej części wsi Zajączkowo oraz dawnego 

gospodarstwa folwarcznego. 

 

 
Rysunek 35 Mapa wsi Zajączkowo 

Źródło: www.mapy.amzp.pl 

 

Pałac wybudowany w 1835 r. z inicjatywy rodziny Schmidtów, na początku XX wieku 

dobudowano aneks oraz wyposażono salon. Od 1957 r. należał do Państwowego 

Gospodarstwa Rolnego Zajączkowo, w latach 70-tych do PGR Kończewo, na początku lat 

80. do PGR Kwakowo. W 1992 r. obiekt przejęła Agencja Własności Rolnej Skarbu 

Państwa, później dzierżawiony był przez przedsiębiorstwo rolno-handlowe, obecnie 

znajduje się w rękach prywatnych. 

 

  
Rysunek 36 Zespół pałacowo-parkowy w Zajączkowie 

Autor: Aleksander Klak 

 

Stan zachowania: Bardzo dobry. Pałac gruntownie odnowiony. Park zadbany. 

 

http://www.mapy.amzp.pl/
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Dwór w Sierakowie Słupskim, 

nr rej. A-205 z dnia 2.02.1961 r. 

Dwór położony w południowej części wsi, po wschodniej stronie szosy, pochodzi 

z XIX wieku. Od szosy do oddalonego o 100 m klasycystycznego obiektu prowadzi 

brukowa droga. Budynek fasadą zwrócony jest na północ, od wschodu stoi niegdyś 

połączona z nim łącznikiem dawna oficyna, która w wyniku przebudowy i zniszczenia 

straciła swój historyczny charakter. Po zachodniej stronie drogi dojazdowej znajduje się 

XIX-wieczna obora, na południu jest zniszczony park. Wcześniej po obu stronach dworu 

stały dwie symetrycznie rozmieszczone oficyny. Dwór od 1945 r. cały czas jest w rękach 

prywatnych. 

 

  
Rysunek 37 Dwór w Sierakowie Słupskim 

Autor: Aleksander Klak 

 

Stan zachowania: obiekt użytkowany, dach wyremontowany, stolarka okienna  

i drzwiowa wymagająca remontu lub wymiany 

 

 

Park dworski w Bzowie, 

nr rej. A-1684 z dnia 22.12.1998 r. 

Miejscowość Bzowo początkowo należała do księcia pomorskiego Świętopełka, który 

przekazał ją zakonowi joannitów. W 1480 roku posesjonatem był Mathias Bone. 

Bohenowie natomiast przejęli wieś w 1529 roku i byli w jej władaniu przez blisko 400 lat. 

W 1784 roku właścicielem został Ernst Ludwig von Böhn. W tym czasie we wsi były dwa 

folwarki. Następnie posiadłość zmieniały kolejno swoich właścicieli, aż do roku 1931,  

w którym Bzowo wraz z folwarkiem zostało rozparcelowane. 
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Sam zabytkowy park pochodzi z 2 poł. XIX w., przylegał bezpośrednio do zabudowań 

gospodarskich i otaczał dwór pobudowany w stylu neogotyckim. 

 

 
Rysunek 38 Mapa wsi Bzowo 

Źródło: www.mapy.amzp.pl 

 

W końcu XIX w. wykonano sztuczny staw z dwoma niewielkimi wyspami. Na większej 

ustawiono ciosane kamienie. Na początku XX wieku wykonano kurhan z piwnicami 

grobowymi. Kompozycja parku oparta jest o zasady kształtowania parków 

krajobrazowych i sentymentalnych. Dwór nie istnieje, spłonął w 1975 r. 

Na terenie parku znajdują się pozostałości cmentarza rodowego, najprawdopodobniej 

wydzielonego już za czasów pierwszych właścicieli – rodziny von Besow. 

 

  
Rysunek 39 Park dworski w Bzowie 

Autor: Aleksander Klak 

 

Stan zachowania: Park wymaga gruntownej rewitalizacji. Zakres niezbędnej renowacji 

powinien objąć prace porządkowe oraz pielęgnacyjne drzewostanu. Pod względem 

kompozycji należy doprowadzić do odtworzenia romantycznego charakteru parku, m.in. 

przez podniesienie poziomu wody w stawie, zabezpieczenie piwnic grobowców oraz 

usuniecie samosiewu na całym terenie parku. Cały teren parku powinien być 

udostępniony mieszkańcom wsi oraz turystom. 

 

http://www.mapy.amzp.pl/
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Park dworski w Łosinie, 

nr rej. A-1596 z dnia 23.04.1996 r. 

Park leśny z I poł. XIX w. był częścią dużego założenia dworskiego. Składały się na nie: 

rozległy dziedziniec z pałacem i licznymi budynkami gospodarczymi, ogrody, sady 

oraz park. Na podstawie wieku drzew oraz ich rozmieszczenia można sądzić, że park 

powstał w początkach XIX w. Przy założeniu go wykorzystano urozmaicenie terenu 

licznymi zbiornikami i ciekami wodnymi, rzekę Słupię i resztki wiekowej dąbrowy. 

 

 
Rysunek 40 Mapa wsi Łosino 

Źródło: www.mapy.amzp.pl 

 

Na terenie parku, w pobliżu przepływającej rzeki Słupi, na niewielkim wzniesieniu, 

znajdują kamienne tablice z nazwiskami: Max von Puttkamer (zm. 1920 r.) oraz kapitan 

Maximilian von Zitzewitz (zm. w 1937 roku). Kamienie nagrobne ozdobione 

są płaskorzeźbą herbów obu rodów: gryfa z ogonem rybim w koronie (von Puttkamer) 

i dwugłowego orła w koronie (von Zitzewitz). 

 

  
Rysunek 41 Park dworski w Łosinie 

Autor: Aleksander Klak 

 

Do parku przyległa bezpośrednio zabudowa leśniczówki i budynku mieszkalnego 

pracownika majątku. Po wojnie majątek rozparcelowano. Większość budynków 

http://www.mapy.amzp.pl/
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gospodarczych oraz pałac zostały zniszczone. Obecnie park należy do Nadleśnictwa 

Leśny Dwór. 

 

  
Rysunek 42 Park dworski w Łosinie 

Autor: Aleksander Klak 

 

Stan zachowania: Czytelny układ parku z wytyczonymi ścieżkami i szlakami.  

W celu zachowania zabytkowego charakteru park wymaga bieżącej pielęgnacji 

(usuwanie samosiewu) oraz konserwacji urządzeń hydrologicznych. 

 

Park w Sycewicach, 

nr rej. A-1170 z dnia 15.06.1987 r. 

Park krajobrazowy z początków XIX w. Jest dużym założeniem krajobrazowym 

z kilkoma częściami kompozycyjnymi. Od strony zachodniej rozpoczyna się aleja 

wjazdowa wysadzona lipami osiowo poprowadzona do nieistniejącego pałacu 

ze stawami po stronie południowej i odciętym od pól aleją jesionową terenem. 

 

 
Rysunek 43 Mapa wsi Sycewice 

Źródło: www.mapy.amzp.pl 

 

Od miejsca po pałacu rozpoczyna się część ozdobna i widokowa parku z trzema alejami 

rozchodzącymi się od pałacu wzdłuż dróg oraz polanami i ukształtowanymi grupami 

zadrzewień. W tej części występuje wiele drzew egzotycznych o pokroju i formach 
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ozdobnych. Droga publiczna przecina park leśny na dwie części. We wschodniej części w 

odległości 50 m od drogi znajdują się pozostałości grobowców rodzinnych 

z resztkami nagrobków. 

 

  
Rysunek 44 Park w Sycewicach 

Autor: Aleksander Klak 

 

Park leśny charakteryzuje się grupowym rozmieszczeniem drzew starych o dużych 

rozmiarach, szpalerem starych lip i dębów na obrzeżach i licznymi grupami młodszymi 

podrostu i silnym zakrzewieniem nieomal na całym terenie parku. 

Stan zachowania: Park we wszystkich swoich częściach zachował się bez zasadniczego 

uszczerbku powierzchniowego. Zmiany w szczegółach to przede wszystkim pozbawienie 

parku elementów architektury ogrodowej, urządzeń zabawowych, zdewastowanie 

cmentarza, rozebranie ogrodzenia. W programie renowacji powinno się dążyć 

do odtworzenia stylu krajobrazowo-sentymentalnego z 2 połowy XIX wieku. Należy 

usunąć samosiew oraz drzewa martwe, suche i wywroty. 

 

Wykaz zabytków nieruchomych znajdujących się na terenie Gminy Kobylnica stanowi 

Załącznik nr 2 do Programu. 

 

5.2.3. Zabytki ruchome 

Zabytek ruchomy to rzecz ruchoma, jej część lub zespół rzeczy ruchomych będąca 

dziełem człowieka lub związana z jego działalnością i stanowiąca świadectwo minionej 

epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu  

na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową ( art. 3 pkt 3 Ustawy z dnia 

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

Na terenie Gminy Kobylnica znajduje się 6 zespołów zabytków ruchomych objętych 

ochroną prawną, stanowiących wyposażenie wnętrz lokalnych świątyń. 
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Tabela 2 Zestawienie zabytków ruchomych wpisanych do rejestru zabytków 

LP. MIEJSCOWOŚĆ  PRZEDMIOT OCHRONY – określenie szczegółowe zabytku 
NR 

REJESTR
U 

1.  Kobylnica Wyposażenie Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa B - 146 

2.  
Sierakowo 
Słupskie 

Wyposażenie Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP B - 141 

3.  Słonowice Wyposażenie Kościoła pw. św. Stanisława Kostki B - 228 

4.  Kuleszewo Wyposażenie Kościoła pw. św. Józefa B - 147 

5.  Kwakowo Wyposażenie Kościoła pw. św. Niepokalanego Poczęcia NMP B - 148 

6.  Zębowo Wyposażenie Kościoła pw. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych B - 246 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Ponadto na terenie Gminy Kobylnica oprócz zabytków wpisanych do rejestru zabytków 

ruchomych znajdują się obiekty figurujące w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. 

Zestawienie zabytków stanowi Tabela 3.  

 

Tabela 3 Zestawienie zabytków ruchomych wpisanych do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków 

LP. MIEJSCOWOŚĆ  PRZEDMIOT OCHRONY – określenie szczegółowe zabytku 

1. Kobylnica Inne wyposażenie Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 

2. Sierakowo Słupskie Inne wyposażenie Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP 

3. Słonowice Inne wyposażenie Kościoła pw. św. Stanisława Kostki 

4. Kuleszewo Inne wyposażenie Kościoła pw. św. Józefa 

5. Kwakowo Inne wyposażenie Kościoła pw. św. Niepokalanego Poczęcia NMP 

6. Zębowo Inne wyposażenie Kościoła pw. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Przeprowadzone kontrole zabytków ruchomych stwierdziły konieczność prac przy 

zabytkach ruchomych z: 

1) Kościoła pw. św. Stanisława Kostki w Słonowicach, 

W dniu 14 czerwca 2018 roku WUOZ w Gdańsku Delegatura w Słupsku wydał zalecenia 

pokontrolne, w których wskazał konieczność przeprowadzenia pełnej dezynsekcji 

drewnianych obiektów zabytkowych znajdujących się w kościele parafialnym  

pw. św. Stanisława Kostki w Słonowicach, tj: chrzcielnicy, ambony, ław oraz empory.  

W czasie kontroli zauważono liczne otwary wylotowe po owadach i gromadzący się jasny 

pył drzewny na powierzchni ww. zabytków. Liczne owady w szybkim tempie osłabiają 

strukturę drewna, przyczyniając się do ubytku jego masy, osłabiają wytrzymałość  
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i niszczą formę rzeźbiarską oraz polichromię, w związku z powyższym stan zachowania 

ww. zabytków jest alarmujący. 

2) Kościoła pw. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Zębowie, 

W dniu 24 kwietnia 2018 roku WUOZ w Gdańsku Delegatura w Słupsku wydał zalecenia 

pokontrolne dla dawnego ołtarza ambonowego znajdującego się w kościele filialnym 

pw. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Zębowie. Z uwagi na złożoność prac 

konserwatorskich i restauratorskich zalecono etapowanie prac i w pierwszej kolejności 

wykonanie dezynsekcji drewnianych elementów ołtarza oraz ambony. W czasie kontroli 

w otworach wylotowych oraz na płaszczyźnie ołtarza i elementach rzeźbiarskich 

zauważono jasny pył drzewny, który powstaje w wyniku działalności żerujących owadów 

w drewnie. Owady osłabiają strukturę drewna, jego wytrzymałość i powodują ubytek 

masy. Żerujące owady uszkadzają polichromię ołtarza, tworząc na jej powierzchni liczne 

dziurki, prowadzi to również do odspajania się malatury, w związku z powyższym stan 

zachowania ww. zabytku jest alarmujący. 

3) Kościoła pw. św. Józefa w Kuleszewie, 

W 2015 roku wykonano konserwację nastawy ołtarzowej z kościoła filialnego pw. św. 

Józefaw Kuleszewie (dawny ołtarz ambonowy). WUOZ w Gdańsku Delegatura w Słupsku, 

jako kolejny etap pracy, zaleciła zaplanowanie konserwacji kosza ambony. 

5.2.4. Zabytki archeologiczne 

Zabytek archeologiczny to zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub 

podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień 

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

będący tym wytworem (art. 3 pkt 4 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków  

i opiece nad zabytkami).  

Do rejestru zabytków archeologicznych województwa pomorskiego wpisanych jest 

6 stanowisk (Strefa W – pełnej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej). 

Ponadto na obszarze Gminy znajdują się stanowiska archeologiczne wpisane 

do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków (załącznik nr 3 do Programu), które zostały 

przyporządkowane do trzech strefy ochrony: 

• Strefa W.I pełnej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, 

• Strefa W.II częściowej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, 

• Strefa W.III ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej. 

W przypadku stanowisk archeologicznych objętych strefą W pełnej ochrony 

archeologicznej, wpisanych do rejestru zabytków: wyklucza się wszelką działalność 

inwestycyjną, która może doprowadzić do przekształcenia krajobrazu. Wszelkie prace 

winny być uzgodnione z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
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(wymagają uzyskania stosownego pozwolenia decyzji PWKZ), zgodnie z przepisami 

odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

Stanowiska archeologiczne objęte strefą W.I pełnej ochrony archeologicznej –  

to stanowiska o własnej formie krajobrazowej przeznaczone do bezwzględnego 

zachowania – bez możliwości zainwestowania. Z uwagi na jego wartości merytoryczne 

 i zachowaną własną formę krajobrazową ustala się zakaz prowadzenia jakichkolwiek 

prac inwestycyjnych oraz ziemnych, w tym zalesień, zgodnie z przepisami odrębnymi 

dotyczącymi ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

Do strefy W. II – częściowej ochrony archeologicznej, w przypadku planowania zmiany 

funkcji terenu, podziału działki, planowania prac ziemnych inwestycyjnych, w tym 

zalesień, na obszarze stanowiska archeologicznego obowiązuje konieczność 

przeprowadzenia archeologicznych badań ratowniczych wyprzedzających zmianę 

funkcji terenu i prace ziemne w zakresie określonym przez Pomorskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami. 

W strefie W. III – ograniczonej ochrony archeologicznej, w przypadku zamiaru 

przeprowadzenia prac ziemnych związanych z realizowaną inwestycją, należy 

przeprowadzić archeologiczne badania interwencyjne o charakterze nadzoru 

archeologicznego nad pracami ziemnymi w zakresie określonym przez Pomorskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi 

ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

Główny trzon osadnictwa pradziejowego stanowi horyzont łużycko-pomorski, 

uzupełniony przez osadnictwoz okresu wczesnego średniowiecza – w grupie 

chronionych stanowisk jest to ok. 85%. Większość z nich to stanowiska wielokulturowe 

zawierające relikty osadnictwa z różnych epok archeologicznych. Pod względem 

funkcjonalnym przeważają osady otwarte, o dość stabilnym i trwałym charakterze 

zabudowy, występujące w kontekście osad sezonowych, z reguły jednokulturowych 

i jednofazowych. Towarzyszą im cmentarzyska płaskie oraz kurhanowe, niekiedy skarby 

oraz znaleziska luźne bez kontekstu osadniczego. 

Najstarsza obecność człowieka potwierdzona jest źródłowo dla środkowej epoki 

kamienia (mezolitu), kiedy teren penetrowały grupy łowców. Charakter kolonizacyjny 

ma dopiero osadnictwo neolityczneludności kultury amfor kulistych i pucharów 

lejkowatych. W III okresie epoki brązu na obszarze Gminy dominowała kaszubska grupa 

kultury łużyckiej tworzą czwarte mikroregiony osadnicze z kilkuhektarowymi osadami 

oraz charakterystycznymi cmentarzyskami kurhanowymi.  

Nasilenie osadnictwa pradziejowego przypada na schyłek epoki brązu i początek 

epokiżelaza (około 650 r. p.n.e.) i związane jest z rozwojem kultury pomorskiej, 

w której bardzo wysoki poziomosiąga garncarstwo i odlewnictwo. Nastąpiło rozbicie 

dużych struktur społecznych ludności kultury łużyckiej na rozproszone, lokalne 
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wspólnoty kultury pomorskiej, czego przykłademsą cmentarzyska z grobami 

skrzynkowymi wyposażone w popielnice twarzowe oraz znaczna ilość małychosad 

kultury pomorskiej o powierzchni około 20-30 arów. 

Cechą wyróżniającą osadnictwo na terenie Gminy, o znaczeniu ponadregionalnym 

i dużym znaczeni upoznawczym dla Pomorza, jest znaczny udział osadnictwa 

wczesnośredniowiecznego z wczesnych faz, datowane na VI/VII-VIII wiek, 

z reguły nakładające się na osadnictwo łużycko-pomorskie, z kontynuacjąw okresie 

wpływów rzymskich, co może świadczyć o bezpośredniej sukcesji osadniczej. Zwarty 

mikroregion tego osadnictwa umiejscowiony jest w dolinie Kwaczy między Kuleszewem 

i Luleminem a Kruszyną. 

Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne na obszarze Gminy układa się dość 

równomiernie w dolinach i na stokach dolin rzek Ściegnicy, Kwaczy, Bystrzenicy, 

Kamienicy z koncentracjami w Ścięgnicy, Reblinie, Runowie Sławieńskim, Słonowicach, 

Sycewicach, Kwakowie, Kończewie, Kuleszewie, Lubuniu, Żelkówku, Luleminie, 

Kruszynie przy prawie całkowitej anekumenie osadniczej w części centralnej 

i zachodniej Gminy, w bezwodnej strefie wysoczyznowej o niekorzystnych warunkach 

hydrograficzno-glebowych1. 

 

Tabela 4 Zestawienie stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków 

LP LOKALIZACJA NR AZP PRZEDMIOT WPISU 
NR 

REJESTRU 
ZABYTKÓW 

1. Sycewice 10-28/1 osada – wczesne średniowiecze X-XII w. A-a-45/231K 

2. Dobrzęcino 10-27/4 grodzisko – wczesne średniowiecze IX-X w.  A-a-44/230K 

3. Kończewo 11-28/47 grodzisko – wczesne średniowiecze 2 poł. IX-XI w. A-a-60/248K 

4. Bzowo 11-27/54  
cmentarzysko kurhanowe – kultura łużycka?, 
wczesne średniowieczne 

A-113 

5. Kczewo 11-27/13 
grodzisko, obozowisko – wczesne średniowiecze 
VIII-IX w. schyłkowy neolit  

A-a-56/243K 

6. Ścięgnica 11-27/2 
osada – kultura łużycko-pomorska, oksywsko-
wielbarska, wczesne średniowiecze IX-XI w. 

A-a-57/244K 

Źródło: Opracowanie własne 

 

                                                           
1Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylnica, s. 82 
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Rysunek 45 Obecne zarysy grodzisk 

pierścieniowatych w okolicach 
parku w Sycewicach (obręb 
Dobrzęcino) 

Rysunek 46 Obecne zarysy grodzisk 
pierścieniowatych w Kczewie 

Źródło: LIDAR, www.geoportal.gov.pl Źródło: LIDAR, www.geoportal.gov.pl 

  

 
Rysunek 47 Obecny zarys grodziska stożkowatego w Kończewie 

Źródło: LIDAR, www.geoportal.gov.pl 

 

Wykaz zabytków archeologicznych znajdujących się na terenie Gminy Kobylnica stanowi 

Załącznik nr 3 do niniejszego Programu. 

 

5.2.5. Zabytki w Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ) 

 

Gminna Ewidencja Zabytków stanowi podstawę do sporządzenia Programu Opieki 

nadZabytkami oraz do ustalania zapisów formyochrony zabytków w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego. Jest to dokument otwarty i powinien 

podlegać okresowej aktualizacji, polegającej m.in. na uzupełnianiu go o kolejne budynki 

i inne zabytki nieruchome, oraz na wykreśleniu z ewidencji obiektów nieistniejących oraz 

obiektów, które przestały być zabytkiem. 

Zmiany w GEZ nie powodują nieważności ustaleń zawartych w Studium, miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego oraz Gminnym Programie Opieki nad 

Zabytkami. Przy obiektach ujętych w ewidencji zabytków oraz posiadających zapisy 
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w m.p.z.p. ochronie podlega forma architektoniczna obiektu (gabaryty wysokościowe, 

forma dachu i rodzaj pokrycia, kompozycja i wystrój elewacji, forma stolarki okiennej 

i drzwiowej). 

W Gminnej Ewidencji Zabytków należy wyróżnić dwie grupy obszarów zabytkowych, 

ważnych również ze społecznego punktu widzenia a których stan zachowania często 

jest bardzo zły. Mowa tu o parkach podworskich (pałacowych, folwarcznych) oraz 

cmentarzach ewangelickich.  

Ich kompleksowa inwentaryzacja, a następnie systematyczna rewaloryzacja jest jednym 

z wyzwań stojących przed samorządem gminnym, wynikającym z realizacji niniejszego 

Programu. 

 

Tabela 5 Zestawienie cmentarzy ewangelickich na terenie Gminy Kobylnica 

CMENTARZE EWANGELICKIE 

Stan zachowania dobry 
lub bardzo dobry 

Łosino – rodowy 
Lubuń 

Stan wymagający podjęcia 
pilnych prac 

inwentaryzacyjnychi 
konserwatorskich 

Bzowo – rodowy, Sycewice – rodowy, 
Zębowo – przykościelny 

Bzowo, Bolesławice, Dobrzęcino – rodowy, Kczewo, 
Kobylnica, Kończewo (2), Kruszyna, Kuleszewo, 

Kwakowo, Lulemino, Łosino (2), Płaszewo, Reblinko, 
Reblino – rodowy, Sierakowo Słupskie, Słonowice 
(2), Sycewice (2), Ścięgnica (2), Widzino, Wrząca, 

Zagórki (2), Zajączkowo, Żelki, Żelkówko 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Tabela 6 Zestawienie parków podworskich na terenie Gminy Kobylnica 

PARKI PODWORSKIE 

Stan zachowania dobry lub bardzo 
dobry 

Łosino, Sycewice, Ścięgnica, Zajączkowo 
Zagórki, Zbyszewo 

Stan wymagający podjęcia 
pilnych prac rewaloryzacyjnych i 

rewitalizacyjnych 

Bzowo, Kończewo 
Dobrzęcino, Kczewo, Kuleszewo, Kwakowo, Lubuń, 
Lulemino, Reblino, Runowo Sławieńskie, Sierakowo 
Słupskie, Widzino, Wrząca, Zębowo, Żelki, Żelkówko 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Do najciekawszych zabytków w GEZ, a jednocześnie w posiadających wartości 

historyczne oraz zabytkowe, pozwalające w przyszłości wpisać je do rejestru zabytków 

należą następujące obiekty, związane z przemysłem oraz techniką. 
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Rysunek 48 Młyn we wsi Lulemino 

Autor: Aleksander Klak 

 

  
Rysunek 49 Dworzec kolejowy w Słonowicach 

Autor: Aleksander Klak 

 

  
Rysunek 50 Gorzelnia w Sycewicach 

Autor: Aleksander Klak 

 

5.2.6. Dziedzictwo niematerialne 

 

W 2011 r. Polska ratyfikowała Konwencję UNESCO z 2003 r. ws. ochrony 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego, tym samym przyjmując na siebie obowiązki 

stworzenia warunków zapewniających ochronę niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego, polegające w szczególności na: 
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• prowadzeniu działań mających na celu identyfikację przejawów niematerialnego 

dziedzictwa kulturowego oraz inwentaryzację tego dziedzictwa w formie jednego 

lub wielu spisów, 

• możliwie jak najpełniejszym zaangażowaniu w działania identyfikacyjne, 

inwentaryzacyjne i ochronne grup, wspólnot i osób związanych z danym 

dziedzictwem, za ich uprzednią, świadomą i dobrowolną zgodą oraz we współpracy 

z organizacjami pozarządowymi. 

Za realizację założeń konwencji odpowiedzialne jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, znaczna część zadań została przekazana do realizacji Narodowemu 

Instytutowi Dziedzictwa. 

Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe to wg definicji zawartej w Konwencji  „praktyki, 

wyobrażenia, przekazy, wiedza i umiejętności – jak również związane z nimi instrumenty, 

przedmioty, artefakty i przestrzeń kulturową – które grupy, i w niektórych przypadkach 

jednostki, uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego. To niematerialne 

dziedzictwo kulturowe, przekazywane z pokolenia na pokolenie, jest stale odtwarzane 

przez wspólnoty i grupy w relacji z ich otoczeniem, oddziaływaniem przyrody  

i ich historią oraz zapewnia im poczucie tożsamości i ciągłości, przyczyniając  

się do wzrostu poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności 

[…]”. Jego ochrona oznacza „środki mające na celu zapewnienie przetrwania 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w tym jego identyfikację, dokumentację, 

badanie, zachowanie, zabezpieczenie, promowanie, wzmacnianie i przekazywanie,  

w szczególności poprzez edukację formalną i nieformalną, jak również rewitalizację 

różnych aspektów tego dziedzictwa”. 

Najważniejszą rolą NDK jest budowanie tożsamości oraz wzmacnianie 

międzypokoleniowych więzi społecznych. Pozytywnie odbierane i uznawane 

za wartościowe dziedzictwo niematerialne może być powodem dumy, cechą 

charakteryzującą i wyróżniającą. Żywe, kultywowane z wewnętrznej potrzeby 

dziedzictwo niematerialne może być także istotnym czynnikiem zwiększającym 

atrakcyjność turystyczną regionu, generując jednocześnie nowe miejsca pracy. 

Dziedzinami, w których może się ono przejawiać są m.in.: 

• tradycje i przekazy ustne, w tym język jako nośnik niematerialnego dziedzictwa, 

• sztuki widowiskowe i tradycje muzyczne, 

• praktyki społeczno-kulturowe, 

• wiedza i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata, 

• wiedza i umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym. 
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Identyfikacja i inwentaryzacja NDK powinna być dokonywana przez osoby należące  

do społeczności depozytariuszy lub przez organizacje zewnętrzne, ale w ścisłej 

współpracy i za zgodą danej wspólnoty. 

W trakcie tworzenia jest Krajowa Lista Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, 

będąca spisem przejawów żywego dziedzictwa niematerialnego występujących  

na terenie Polski. Lista ta ma charakter wyłącznie informacyjny i zawiera opis zjawisk  

na niej zamieszczonych, ich rys historyczny, informacje o miejscu występowania, 

znaczeniu dla praktykujących je społeczności, itp. 

Proces naboru wniosków jest ciągły; wzór wniosku i wskazówki dotyczące jego 

wypełnienia znajdują się na stronie www.niematerialne.nid.pl, która jest poświęcona 

dziedzictwu niematerialnemu. 

Decyzja o tym, który element dziedzictwa powinien zostać szczególnie wyeksponowany 

i objęty ochroną (np. poprzez promowanie, wzmacnianie tego elementu), powinna 

należeć do lokalnej społeczności depozytariuszy i nie może być podejmowana odgórnie. 

Na terenie Gminy Kobylnica żywe są tradycje kaszubskie związane z kaszubską kulturą, 

ubiorem, kuchnią, tańcem, muzyką wykonywaną na tradycyjnych instrumentach 

i oczywiście z językiem kaszubskim. W 2017 r. w celu krzewienia kultury kaszubskiej 

poprzez różne formy – muzykę, taniec, pokazy artystyczne i gastronomiczne odbyła się 

pierwsza edycja Festiwalu Kultury Kaszubskiej. Była to okazja do zapoznania  

sięz twórczością, dorobkiem kulturalnym, tradycjami i gastronomią kaszubską. 

 

 
Rysunek 51 Plakat promujący Festiwal 

Źródło: www.kobylnica.pl 

 

Ponadto od 1 września 2015 roku uczniowie szkół Gminy Kobylnica rozpoczęli naukę 

języka kaszubskiego w celu poznania języka społeczności zamieszkującej region oraz jego 

historii.  

http://www.niematerialne.nid.pl/
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6. Ocena stanu dziedzictwa kulturowego Gminy 

 

6.1. Analiza SWOT ochrony dziedzictwa kulturowego Gminy Kobylnica 

W celu sprecyzowania priorytetów i kierunków działań Programu Opieki nad Zabytkami 

Gminy Kobylnica na lata 2019 - 2022 oraz określenia możliwości prowadzenia ochrony 

i promocji zabytków Gminy sporządzono uproszczoną analizę SWOT. 

Analiza ta jest narzędziem służącym do określenia mocnych i słabych stron (czynników 

wewnętrznych) oraz szans i zagrożeń (czynników zewnętrznych) dziedzictwa 

kulturowego. 

 

Tabela 7 Analiza SWOT ochrony dziedzictwa kulturowego Gminy Kobylnica 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

• stale poprawiający się stan techniczny 
kościołów wpisanych do rejestru zabytków 

• bogaty i różnorodny zasób zabytków 
wyróżniających region 

• wyznaczone atrakcyjne szlaki dla turystyki 
rowerowej i pieszej 

• dobre warunki sprzyjające rozwojowi 
agroturystyki i ekoturystyki 

• rozwinięta współpraca zagraniczna  
oraz krajowa z gminami partnerskimi 

• pozyskiwanie środków unijnych 
• położenie geograficzne Gminy (bliskość 

morza) 
• wysokie walory przyrodnicze 

i krajobrazowe (PK „Dolina Słupi”) 
• duże poczucie tożsamości lokalnej 
• wysoki poziom pokrycia terenu Gminy 

miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego 

• dobra promocja Gminy – strona www bogata 
w informacje o zabytkach 

• bogata oferta kulturalna i edukacyjna 
o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym 

• zły stan zachowania części zabytkowych 
pałaców i dawnych folwarków 

• nieeksponowanie walorów 
architektonicznych, a niekiedy degradacja 
części zagród wiejskich 

• brak wystarczających środków 
finansowych właścicieli zabytków, 
potrzebnych do prowadzenia prac 
konserwatorskich 

• utrata wartości artystycznych 
i historycznych w wyniku modernizacji 
budynków, niewłaściwie przeprowadzone 
remonty i adaptacje, 

• brak lokalnego muzeum lub izby tradycji 
• niedostateczne zagospodarowanie 

miejscowości atrakcyjnych turystycznie 
• niedostatecznie rozwinięta baza 

noclegowa 
• niewykorzystanie potencjału 

agroturystycznego Gminy, mała ilość 
gospodarstw agroturystycznych 

• mała świadomość walorów krajobrazu 
wiejskiego, związanych z architekturą 

MOCNE STRONY – cd. SŁABE STRONY – cd. 

• rzeka Słupia będąca częścią krajowych 
szlaków turystycznych 

• niski poziom zanieczyszczenia środowiska 
• stale rosnący poziom świadomości 

ekologicznej mieszkańców oraz działania na 
rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii 
(OZE) 

• degradacja przestrzeni publicznej (głównie 
w miejscowościach, gdzie funkcjonowały 
PGR-y) 

• wprowadzanie do historycznej zabudowy 
nowych inwestycji, co prowadzi 
do zaburzenia ładu przestrzennego 
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SZANSE ZAGROŻENIA 

• możliwość wykorzystania potencjału 
środowiskowego pod rozwój agroturystyki 

• możliwość wykorzystania środków unijnych 
• rozwój współpracy międzynarodowej, 

szczególnie w obszarze samorządu 
(współpraca z gminami zagranicznymi) 

• promocja terenów atrakcyjnych turystycznie  
• opracowanie „produktu turystycznego” 

Gminy 
• moda na agroturystykę i wypoczynek na wsi, 

rosnące zainteresowanie usługami 
agroturystycznymi  

• wykorzystanie potencjału zasobów kultury 
Gminy i zagospodarowanie cennych 
architektonicznie obiektów zabytkowych 

• promocja dobrych praktyk w zakresie ochrony 
zabytków, w tym dotacji na prace 
konserwatorskie 

• emigracja młodych, wykształconych osób z 
terenu Gminy 

• starzejące się społeczeństwo 
• zmniejszenie środków finansowych dla 

samorządów 
• postępująca modernizacja wsi, 

prowadzona bez poszanowania 
zabytkowej substancji 

• negatywne nastawienie części właścicieli i 
użytkowników do ochrony zabytków, 
postrzeganej nie jako szansa zachowania 
wspólnego dziedzictwa, a źródło represji i 
ograniczeń 

• zbyt duże obciążenia Gminy obowiązkami i 
zadaniami bez środków finansowych 

• dalsza degradacja obiektów na terenach 
dawnych folwarków 

Źródło: Opracowanie własne 

 

6.2. Analiza stanu zachowania dziedzictwa kulturowego Gminy Kobylnica 

 

Największym atutem Gminy Kobylnica jest jej krajobraz przyrodniczy, który 

w połączeniu z założeniami pałacowo-parkowymi tworzy stosunkowo duży potencjał 

turystyczny. Szansą jest również tworzenie oferty agroturystycznej, zwłaszcza 

z wykorzystaniem gospodarstw w zabytkowych obiektach. Malownicze położenie 

Gminy, z rozległymi polami i łąkami, Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” wraz 

z zachowanymi historycznymi układami ruralistycznymi tworzą harmonijny krajobraz 

kulturowy pomorskiej wsi. 

Elementem wyróżniającym Gminę jest dbałość o kościoły o średniowiecznych 

rodowodach. Do obszarów problemowych natomiast, wymagających podjęcia 

zdecydowanych działań rewitalizacyjnych, należą całe założenia ruralistyczne,  

które (z kilkoma wyjątkami) tracą nieodwracalnie swoje walory historyczne 

i przestrzenne. 

Zagrożeniem dla dziedzictwa kulturowego jest nieprzemyślana modernizacja obiektów 

mieszkalnych, podczas których znika zabytkowa stolarka okienna i drzwiowa i inne 

detale architektoniczne, przez co zatracany jest dawny charakter budynków.  
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7. Założenia programowe dokumentu 

 

7.1. Priorytety i główne kierunki działań Programu Opieki nad Zabytkami 

 

Głównym mechanizmem wspomagającymochronę dziedzictwa kulturowego 

i sprawowanie opieki nad zabytkami w Gminie Kobylnica powinny być działania 

administracji samorządowej, które umożliwiałaby oraz ułatwiałyby właścicielom 

i użytkownikom obiektów zabytkowych ich rewitalizację oraz systematyczną poprawę 

stanu technicznego. 

 

Tabela 8 Priorytety i główne kierunki działań Programu Opieki nad Zabytkami Gminy 
Kobylnica 

P R I O R Y T E T  .1 
ZACHOWANIE I ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM GMINY 

KIERUNKI  DZIAŁAŃ : 
Zahamowanie procesu degradacji lokalnych zabytków 
Zarządzanie lokalnym zasobem zabytków 
Podnoszenie rangi obiektów i zespołów zabytkowych 

P R I O R Y T E T   2 
OCHRONA I ŚWIADOME KSZTAŁTOWANIE WIEJSKIEGO KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

KIERUNKI  DZIAŁAŃ : 
Zintegrowana ochrona dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego 
Zachowanie dziedzictwa kulturowego służącego budowaniu tożsamości  
Zwiększanie atrakcyjności zabytków na potrzeby społeczne, turystyczne i edukacyjne 

P R I O R Y T E T   3 
PROMOCJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

KIERUNKI  DZIAŁAŃ : 
Wzrost poziomu edukacji historycznej dot. regionalnego dziedzictwa kulturowego 
Promocja lokalnych walorów zabytkowych, tradycji i obrzędów kaszubskich 
Rozwój turystyki z wykorzystaniem obiektów i terenów zabytkowych 

Źródło: Opracowanie własne 
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7.2. Propozycje zadań Programu w perspektywie długo- i krótkoterminowej 

 

Tabela 9 Propozycje zadań Programu w perspektywie długo- i krótkoterminowej 

PRIORYTET 1 – ZACHOWANIE I ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM 

Zadania w perspektywie długoterminowej 
Podmiot realizujący 

zadanie 
Potencjalne źródła 

finansowania 

realizowanie zadań własnych samorządu gminnego w zakresie ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami 

Gmina Kobylnica 
budżet Gminy, 

środki krajowe i unijne 

realizacja i egzekwowanie zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 
zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego  

Gmina Kobylnica budżet Gminy 

monitoring realizacji Programu - sporządzanie w cyklu dwuletnim sprawozdań z realizacji 
Programu 

Wójt Gminy Kobylnica, 
Urząd Gminy 

budżet Gminy 

ścisła współpraca z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Gdańsku, Delegaturą w 
Słupsku 

Gmina Kobylnica, WUOZ 
budżet Gminy, 
budżet PWKZ 

udział Gminy Kobylnica jako partnera merytorycznego i finansowego w projektach dot. 
rewitalizacji obiektów i obszarów zabytkowych na terenie powiatu, województwa 

Gmina Kobylnica 
budżet Gminy, 

środki zewnętrzne 

przybliżanie właścicielom zabytków oraz pracownikom Urzędu Gminy tematyki ochrony 
zabytków oraz pozyskiwania środków finansowych, sporządzania wniosków na remonty i prace 
konserwatorskie przy zabytkach oraz ich promocję 

Gmina Kobylnica 
budżet Gminy, 

środki zewnętrzne 

Zadania w perspektywie krótkoterminowej 
Podmiot realizujący 

zadanie 
Potencjalne źródła 

finansowania 

aktualizacja zasad i trybu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

Rada Gminy Kobylnica budżet Gminy 

coroczne rezerwowanie w budżecie Gminy środków finansowych na dotacje do prac 
konserwatorskich i remontów oraz na promocję dziedzictwa kulturowego regionu 

Rada Gminy Kobylnica budżet Gminy 
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udzielanie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach  

Rada Gminy Kobylnica budżet Gminy 

podejmowanie działań mających na celu wykonanie prac konserwacyjnych przy zabytkach 
ruchomych, m.in. przy ambonie z kościoła w Kuleszewie oraz wyposażeniu kościoła w 
Sierakowie Słupskim 

Rada Gminy Kobylnica, 
PWKZ 

budżet Gminy, PWKZ 

wypracowanie modelu współpracy z właścicielami zabytków, pomoc przy pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych (w tym z UE), dążenie do bieżącego informowania o możliwościach 
wsparcia prac konserwatorskich przy zabytkach 

Gmina Kobylnica 
właściciele obiektów 

zabytkowych 
budżet Gminy 

udzielanie dotacji do prac konserwatorskich będących jednocześnie dla właścicieli zabytków 
wkładem własnym do projektów współfinansowanych ze środków europejskich  

Rada Gminy Kobylnica, 
właściciele obiektów 

zabytkowych 

budżet Gminy, środki 
zewnętrzne 

utrzymywanie w dobrym stanie obiektów zabytkowych, prowadzenie remontów i 
prackonserwatorskich przy obiektach zabytkowych należących do Gminy Kobylnica, 
przygotowanie projektów rewitalizacji obszarów i obiektów zabytkowych w celu pozyskania 
środków zewnętrznych 

Gmina Kobylnica 
budżet Gminy, środki 

zewnętrzne 

zabezpieczenie obiektów zabytkowych przed pożarem, zniszczeniem i kradzieżą (montaż 
instalacji przeciwpożarowej i alarmowej, zabezpieczeń przeciw włamaniom, znakowanie i 
ewidencjonowanie zabytków ruchomych itp.) 

Gmina Kobylnica 
właściciele obiektów 

zabytkowych 

budżet Gminy, 
środki prywatne 

i krajowe 

szukanie i pozyskiwanie środków finansowych na prace remontowe i konserwatorskie przy 
zabytkach należących do Gminy  

Gmina Kobylnica środki zewnętrzne 

opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości 
nieobjętych planami 

Gmina Kobylnica budżet Gminy 

promowanie i nagradzanie „dobrych praktyk” konserwatorskich przy obiektach zabytkowych 
(np. w postaci nagrody lub certyfikatu Wójta Kobylnicy) 

Gmina Kobylnica budżet Gminy 

informowanie właścicieli o korzyściach i możliwościach płynących z objęcia obiektów 
zabytkowych ochroną prawną 

Gmina Kobylnica budżet Gminy 
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w zależności od stanu technicznego obiektów zabytkowych proponuje się podjąć następujące 
działania i prace konserwatorskie: 
A. Dla zabytków w bardzo dobrym stanie:  

− promocja obiektów, udostępnianie ich zwiedzającym, 

− utrzymanie w dobrym stanie elementów wyposażenia, 

− dbałość o zachowanie historycznego detalu architektonicznego; 
B. Dla zabytków w dobrym stanie: 

− bieżące prace konserwatorskie w zakresie elewacji, otoczenia i wyposażenia, 

− montaż zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych, 

− zakładanie opasek drenażowych i izolacji pionowych, 

− prace pielęgnacyjne i porządkowe przy założeniach zabytkowej zieleni; 
C. Dla zabytków zagrożonych, nieużytkowanych, zaniedbanych: 

− prace w zależności od potrzeb indywidualnych: kompleksowe prace rewitalizacyjne, 
zmiana sposobu użytkowania lub znalezienie nowego użytkownika i odpowiedniej 
nowej funkcji, 

− kompleksowa rewaloryzacja założeń zieleni (parków, alei). 

właściciele obiektów 
zabytkowych 

 
Gmina Kobylnica: 

promocja i 
rozpowszechnianie 

informacji 

środki prywatne, budżet 
Gminy, Powiatu 

Słupskiego i 
Województwa 

Pomorskiego, PWKZ, 
środki krajowe i unijne 

PRIORYTET 2 – OCHRONA I ŚWIADOME KSZTAŁTOWANIE WIEJSKIEGO KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

Zadania w perspektywie długoterminowej 
Podmiot realizujący 

zadanie 
Potencjalne źródła 

finansowania 

współpraca z instytucjami kultury, oświatowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie 
ochrony i opieki nad zabytkami oraz krajobrazu kulturowego 

Gmina Kobylnica, JST, 
instytucje kultury 

budżety JST, 
środki prywatne 

wykorzystanie naturalnych zasobów Gminy do promocji dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego Gminy 

Gmina Kobylnica 
budżet Gminy, 
środki unijne 

realizacja zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony 
przestrzennych układów ruralistycznych 

Gmina Kobylnica budżet Gminy 

kompleksowa i rozłożona na kilka etapów rewitalizacja przestrzeni wiejskich Gmina Kobylnica 
budżet Gminy, środki 

krajowe i unijne 
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rewitalizacja założeń pałacowo-parkowych, dofinansowanie prac badawczych, projektowych i 
programów konserwatorskich 

Gmina Kobylnica 
budżet Gminy, środki 

krajowe i unijne 

wspieranie projektów pośrednio związanych z opieką nad zabytkami i zagospodarowaniem 
obiektów zabytkowych 

Gmina Kobylnica 
budżet Gminy, środki 

krajowe i unijne 

Zadania w perspektywie krótkoterminowej 
Podmiot realizujący 

zadanie 
Potencjalne źródła 

finansowania 

bieżąca pielęgnacja parków, terenów zielonych, zieleni przydomowej, m.in. poprzez wycinkę 
samosiejek 

właściciele obiektów 
zabytkowych 

WFOŚiGW 

wykonanie i umieszczenie przy zabytkach ujednoliconych tablic informacyjnych, zawierających 
informacje o ich historii i wartościach 

Gmina Kobylnica 
budżet Gminy, 

RPO WP 

dbałość o zachowanie linii zabudowy, niezależnie od ochrony pojedynczych, najcenniejszych 
budynków, dążenie do utrzymania układu przestrzennego wsi (skali zabudowy, układu 
budynków), wyeksponowanie istotniejszych budynków użyteczności publicznej (szkoły, remizy, 
gospody, itp.) i charakterystycznych dla miejscowości 

właściciele obiektów 
zabytkowych, Gmina 

Kobylnica 
 

rewitalizacja historycznych centrów wsi Gmina Kobylnica 
budżet Gminy, 
środki unijne 

promocja regionalnej turystyki prowadzonej na bazie zabytków – zachęcanie mieszkańców do 
prowadzenia działalności agroturystycznej 

Gmina Kobylnica 
budżet Gminy, środki 
unijne (PROW, PWT) 

PRIORYTET 3 – PROMOCJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

Zadania w perspektywie długoterminowej 
Podmiot realizujący 

zadanie 
Potencjalne źródła 

finansowania 

wykorzystanie walorów zabytkowych, kulturowych i przyrodniczych, bogatej tradycji 
pomorskiej jako czynnika wpływającego na rozwój i promocję Gminy oraz regionu 

Gmina Kobylnica, NGO budżet Gminy 

podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność Gminy oraz zabytków dla potrzeb 
edukacyjnych, społecznych i turystycznych 

Gmina Kobylnica, JST, 
NGO, instytucje 

oświatowe i kulturalne 
budżet Gminy 

wspieranie badań i dokumentacji dziedzictwa kulturowego Gminy oraz regionu, 
 w tym dziedzictwa niematerialnego i archeologicznego 

Gmina Kobylnica budżet Gminy 
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Zadania w perspektywie krótkoterminowej 
Podmiot realizujący 

zadanie 
Potencjalne źródła 

finansowania 

działania promocyjne, edukacyjne, kulturalne i wydawnicze zwiększające zaangażowanie w 
tematykę zabytkową wśród mieszkańców i gości Gminy 

Gmina Kobylnica, 
społeczność lokalna, 

instytucje kultury 

budżet Gminy, środki 
krajowe i unijne 

organizacja wydarzeń kulturalnych zwiększających wrażliwość na historię regionu, np. konkurs 
fotograficzny dotyczący dawnych tradycji i życia codziennego 

Gmina Kobylnica budżet Gminy 

opracowanie i wydawanie publikacji: pocztówek, kalendarzy, map, albumów i przewodników 
po głównych zabytkach, atrakcjach turystycznych oraz związanych z lokalnymi tradycjami i 
legendami  

Gmina Kobylnica budżet Gminy 

aktywna współpraca z regionalnymi mediami w celu promocji zabytków i upowszechnienie 
działań związanych z opieką nad zabytkami 

regionalne media, Gmina 
Kobylnica 

budżet Gminy 

edukacja mieszkańców, począwszy od poziomu przedszkolnego i szkoły podstawowej, nauka 
historii na przykładzie zachowanych zabytków – promowanie działań związanych z ochroną 
zabytków w szkołach, włączanie zagadnień ochrony dziedzictwa kulturowego do programów 
nauczania 

przedszkola i szkoły 
Gminy Kobylnica, 

instytucje kultury, NGO 
budżet Gminy 

tworzenie i promowanie szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych przebiegających w pobliżu 
obiektów zabytkowych 

Gmina Kobylnica budżet Gminy 

wspieranie inicjatyw kulturalnych, promocja regionalnego folkloru jako atrakcji turystycznej Gmina Kobylnica budżet Gminy 

organizacja wspólnych spotkań i warsztatów między społecznościami regionów partnerskich 
Gmina Kobylnica, gminy i 

miasta partnerskie 
budżet Gminy, 

środki unijne (PWT) 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Użyte skróty: 

JST, – jednostki samorządu terytorialnego 

WUOZ – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 

PWKZ – Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków 

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej 

NGO – organizacje pozarządowe 

RPO WP – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 

PROW – Program Rozwoju Obszaru Wiejskich 

PWT – Program Współpracy Transgranicznej 
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8. Instrumentarium realizacji Programu Opieki nad Zabytkami 

 

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programu jest Wójt Gminy Kobylnica. 

Do osiągnięcia celu i efektywnego wykonywania zadań w nim określonych służą 

następujące instrumenty: 

• instrumenty prawne – wynikające z przepisów prawnych, uchwał Rady Gminy, np. 

dotyczących zmian miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, tworzenia parków kulturowych, 

wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków obiektów 

będących własnością Gminy, wykonywanie decyzji 

administracyjnych np. wojewódzkiego konserwatora 

zabytków czy uchwalenie zasad i trybu udzielania dotacji  

na prace konserwatorskie przy zabytkach; 

• instrumenty finansowe – dotacje, subwencje, dofinansowania, nagrody, zachęty 

finansowe lub ulgi podatkowe dla właścicieli i posiadaczy 

obiektów zabytkowych, korzystanie z funduszy europejskich 

(z uwagi na aktualną perspektywę finansowania konieczne 

jest bieżące śledzenie możliwości pozyskiwania środków na 

zachowanie dziedzictwa kulturowego); 

• instrumenty kontrolne – aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków, monitoring stanu 

zachowania dziedzictwa kulturowego oraz monitoring stanu 

zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie co dwa 

lata sprawozdania z realizacji Programu oraz aktualizacja 

Programu związana z ustawowym 4-letnim okresem 

obowiązywania, dostosowanie go do zmieniających  

się zapisów prawnych oraz możliwości finansowania; 

• instrumenty koordynacji – realizacje projektów i programów dotyczących ochrony 

dziedzictwa kulturowego zapisanych w wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych strategiach, planach rozwoju 

lokalnego itp., współpraca z ośrodkami naukowymi 

i akademickimi, organizacjami pozarządowymi, kościołami  

i związkami wyznaniowymi w zakresie ochrony i opieki  

nad zabytkami; 

• instrumenty społeczne – działania edukacyjne, promocyjne, współdziałanie 

z organizacjami pozarządowymi, działania prowadzące  

do tworzenia miejsc pracy związanych z opieką nad 

zabytkami, kulturą, turystyką, współpraca ze społecznymi 

opiekunami zabytków (powoływanie nowych). 
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9. Zasady oceny realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 

 

Aby umożliwić prowadzenie efektywnego monitoringu, przyjęto wskaźniki ewaluacyjne, 

obrazujące stopień wdrożenia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kobylnica na lata 

2019 - 2022. Jako wartości bazowe przyjęto uśrednione dane na jeden rok, policzone 

na podstawie lat 2015-2017, zaokrąglone w górę. Wartości docelowe zostały określone 

na cały okres obowiązywania Programu, czyli za lata 2019 - 2022 łącznie. 

Do ustalania wartości docelowej dla łącznej kwoty dotacji przyjęto wzrost 

o 10 % w stosunku do wartości wynikającej z kwoty bazowej. 

 

Tabela 10 Wykaz wskaźników monitorujących realizację GPOnZ 

Lp. Wskaźnik 
Jednostka 

miary 

Wartość 
bazowa 

(na 1 rok) 

Wartość 
docelowa 
(na 4 lata) 

Źródło 
danych 

1. 

Liczba remontów i prac 
konserwatorskich przy 
zabytkach, 
dofinansowanych z 
budżetu Gminy 

szt. 2 8 
Urząd 
Gminy 

w Kobylnicy 

2. 

Łączna kwota dotacji do 
remontów i prac 
konserwatorskich przy 
zabytkach 
dofinansowanych z 
budżetu Gminy 

tys. PLN 74,1 326 
Urząd 
Gminy 

w Kobylnicy 

Źródło: Opracowanie własne 

 

W celu oceny realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Wójt Gminy 

sporządza co dwa lata sprawozdanie z realizacji Programu. 
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10. Źródła finansowania Programu 

 

Integralnym elementem Programu i swoistym drogowskazem dla właścicieli  

i zarządców zabytków jest poniższy wykaz potencjalnych źródeł finansowania zadań  

z zakresu ochrony zabytków (rewitalizacji, konserwacji, restauracji, prac budowlanych, 

opracowywaniem dokumentacji). Do 2017 roku środki z większości źródeł przeznaczane 

były wyłącznie do obiektów wpisanych do rejestru zabytków, jednak nowelizacja Ustawy 

z dnia 22 czerwca 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece wprowadziła 

możliwość dla jednostek samorządu terytorialnego dofinansowywania remontów 

również przy zabytkach ujętych w Gminnych Ewidencjach Zabytków. 

Dotacje i granty z większości źródeł adresowane są do właścicieli obiektów zabytkowych, 

a więc kościołów i związków wyznaniowych, samorządów, organizacji pozarządowych, 

wspólnot mieszkaniowych lub osób prywatnych. Obok źródeł finansowania 

dedykowanych ochronie dziedzictwa kulturowego, właściciele zabytków mogą korzystać 

z dotacji np. na remonty czy prace konserwatorskie w ramach funduszy lub programów 

związanych z obecną lub przyszłą funkcją obiektów. 

Środki przeznaczone na ochronę zabytków pochodzić mogą z budżetów j.s.t., budżetu 

państwa, funduszy europejskich lub prywatnych. Dotacje samorządowe i ministerialne 

przeznaczane mogą być na prace wymienione w art. 77 ustawy o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami, na szczegółowych zasadach ustalonych przez podmioty 

dotujące. 

 

1) Gmina Kobylnica 

Z budżetu Gminy Kobylnica mogą być udzielane dotacje na mocy uchwały Rady Gminy. 

Aktualnie obowiązująca jest uchwała nr LIII/433/2018 Rady Gminy Kobylnica z dnia 

29 marca 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków województwa pomorskiego, nie stanowiącym własności Gminy 

Kobylnica. 

Dotacje celowe mogą być udzielane na sfinansowanie prac lub robót przy zabytku lub 

sporządzenie wymaganej dokumentacji, jeżeli powyższe prace lub roboty przy zabytku i 

dokumentacja nie zostały jeszcze wykonane, oraz jeżeli zabytek spełnia łącznie 

następujące kryteria: znajduje się na stałe na obszarze Gminy Kobylnica oraz  

jest dostępny publicznie. 

Dotacja może być udzielona w wysokości 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac 

lub robót przy zabytku lub 100% nakładów koniecznych, jeżeli zabytek posiada 

wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga 

przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac. 
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2) Powiat Słupski 

Z budżetu Powiatu Słupskiego mogą być udzielane dotacje na prace remontowe, 

restauratorskie i konserwatorskie na mocy uchwały nr XVIII/131/2008 Rady Powiatu 

Słupskiego z dnia 25 marca 2008 r. (z późn. zm.). 

Udzielenie dotacji może nastąpić na podstawie pisemnego wniosku o udzielenie dotacji 

złożonego w Starostwie Powiatowym w Słupsku. Dotacja może być udzielona 

w wysokości do 50 % nakładów koniecznych do wykonania prac lub robót przy zabytku. 

 

3) Samorząd Województwa Pomorskiego 

Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach posiadanych środków, udziela dotacji 

celowych na prace konserwatorskie i budowlane w drodze konkursu. 

Zasady i tryb udzielania dotacji określa uchwała nr 87/VII/07 Sejmiku Województwa 

Pomorskiego z dnia 26 marca 2007 roku (zm. uchwałą 359/XXI/08 z 28 kwietnia 2008 

roku oraz następnie Uchwałą Nr 1152/XLVII/10 z 28 kwietnia 2010 r.).  

 

4) Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków 

Zasady udzielania dotacji określa Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 16 sierpnia 2017 

roku w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy 

zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. 

z 2017 r., poz. 1674). 

Szczegółowe zasady zostały zawarte w „Regulaminie ustalającym zasady rozpatrywania 

wniosków oraz udzielania i rozliczania dotacji celowej na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

usytuowanym na terenie woj. pomorskiego, w ramach środków finansowych 

przyznanych przez Wojewodę Pomorskiego, pozostających w dyspozycji PWKZ oraz tryb 

rozliczania i zasady kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.” 

Wniosek należy złożyć do 28 lutego roku, w którym ma być udzielona dotacja  

na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone lub do 30 czerwca roku, 

w którym dotacja ma być udzielona na dofinansowanie prac przeprowadzonych 

w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku (refundacja). 
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5) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

Dofinansowanie ze środków finansowych Funduszu udzielane jest na cele określone 

w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 

519 z późn. zm.) zgodnie z listą przedsięwzięć priorytetowych, kryteriami wyboru 

przedsięwzięć i planem działalności Funduszu na kolejne lata. Fundusz udziela 

dofinansowania w formie: pożyczek, dotacji, w tym dopłat do oprocentowania kredytów 

bankowych, oraz przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym. 

W 2018 r. Fundusz może udzielać dotacji m.in. na: 

• ochronę przyrody i krajobrazu, 

• edukację ekologiczną, 

• monitoring środowiska, 

• zapobieganie lub likwidację poważnych awarii i ich skutków. 

 

6) Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków 

Fundusz został powołany mocą nowelizacji Ustawy o ochronie zabytków (art. 83b)  

i fizycznie zaczął funkcjonować 1 stycznia 2018 r. Jest państwowym funduszem celowym, 

którego dysponentem będzie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Przychody Funduszu pochodzić będą z wpływów z kar administracyjnych pieniężnych (od 

500 zł do 500 tys. zł) za naruszenia przepisów Ustawy, a jego środki będą przeznaczane 

na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich  

lub restauratorskich przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa albo  

do rejestru zabytków. 

 

7) Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Programem Ministra dofinansowującym ochronę zabytków jest „Dziedzictwo 

kulturowe” Priorytet „Ochrona zabytków”. W ostatnim roku wnioski należało 

złożyć: do 31.10.2017 r. – wyłącznie dla prac planowanych do przeprowadzenia w roku 

udzielenia dofinansowania; do 31.03.2018 roku – dla prac planowanych  

oraz przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku. 

Drugim Programem wspierającym materialne dziedzictwo kulturowe jest Priorytet 

„Ochrona zabytków archeologicznych”. 
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8) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

Obecnie RPO WP 2014-2020 jest jednym z głównych źródeł dofinansowujących ochronę 

dziedzictwa kulturowego. Dokument określa najważniejsze dla rozwoju społeczno-

gospodarczego woj. pomorskiego obszary wsparcia, które będą współfinansowane  

z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

W RPO WP 2014-2020 zostały określone cele szczegółowe przyporządkowane 

poszczególnym priorytetom inwestycyjnym. Projekty związane z ochroną zabytków 

będą realizowane w ramach Osi Priorytetowej VIII –„Konwersja”, a w szczególności 

w ramach Działania 8.3. „Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe”. 

Aktualności dotyczące Programu dostępne są na stronie: www.rpo.pomorskie.eu. 

 

9) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Program „Leader” 

Działania w ramach Osi IV zakładają możliwość wspierania dziedzictwa kulturowego 

pomorskiej wsi poprzez realizowanie Lokalnych Strategii Rozwoju i sukcesywnie 

podpisywane przez Zarząd Województwa Pomorskiego umów z LGD. 

Środki na ochronę i promocję zabytków w Gminie Kobylnica można pozyskiwać poprzez 

Słowińską Grupę Rybacką z siedzibą w Przewłoce, ul. Ustecka 8, 

 która opracowała i realizuje Lokalną Strategię Rozwoju. Zapisano w niejcele ogólne 

i szczegółowe oraz wskazano planowane przedsięwzięcia. Szczegóły dotyczące naborów 

wniosków można znaleźć na stronie internetowej: www.sgr.org.pl. 

 

10) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg 

Południowy Bałtyk 2014-2020 

Program Interreg Południowy Bałtyk jest instrumentem finansowania, który ma na celu 

wzmocnić potencjał niebieskiego i zielonego wzrostu w ramach współpracy 

transgranicznej między podmiotami lokalnymi i regionalnymi. 

Niebieski wzrost odnosi się do potencjału gospodarczego Morza Bałtyckiego i regionów 

przybrzeżnych oraz rozwoju w harmonii ze środowiskiem morskim. 

Zielony wzrost to termin opisujący ścieżkę wzrostu gospodarczego, która wykorzystuje 

zasoby naturalne w sposób zrównoważony. 

Szczególnie ważnym dla ochrony i promocji regionalnego dziedzictwa kulturowego jest: 

Cel Tematyczny 2 – Wykorzystanie środowiskowego i kulturowego potencjału 

Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu: 

http://www.rpo.pomorskie.eu/
http://www.sgr.org.pl/
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2.1 Wzmocnienie rozwoju zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego 

Południowego Bałtyku celem tworzenia obszarów zrównoważonej turystyki; 

2.2 Zwiększenie wykorzystania ekologicznych technologii w celu redukcji zanieczyszczeń 

w obszarze Południowego Bałtyku. 

Informacje dotyczące aktualnych naborów wniosków znajdują się na stronie: 

www.ewt.pomorskie.eu/poludniowy-baltyk. 

 

11) Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 

Jedną z dziedzin, będących w kręgu zainteresowania Fundacji jest ochrona 

 i zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego. Od 2012 r. wnioski o dotację mogą 

być przesyłane za pomocą Internetowego Systemu Obsługi Wniosków (ISOW). 

Fundacja finansuje projekty, które są realizowane w ramach współpracy pomiędzy 

polskimi i niemieckimi partnerami. Jednym z priorytetów jest: „Kultura – Wspieranie 

wzajemnego porozumienia poprzez kulturę (w szczególności poprzez działalność 

literacką i artystyczną, dotyczącą Polski, Niemiec i UE) oraz działania na rzecz zachowania 

wspólnego dziedzictwa kulturowego”. Fundacja jednak nie wspiera robót budowlanych. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie fundacji: www.fwpn.org.pl. 

 

12) Fundacja Wspomagania Wsi 

Fundacja powołana została dlawspierania inicjatyw gospodarczych i społecznych 

mieszkańców wsi i małych miast oraz związanych z poprawą stanu infrastruktury 

obszarów wiejskich i kulturą. Co roku ogłaszane są konkursy, w ramach których mogą 

znaleźć się elementy ochrony dziedzictwa kulturowego. O dotację mogą się ubiegać nie 

tylko organizacje pozarządowe, ale także ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń 

wiejskich, grupy nieformalne. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Fundacji Wspomagania Wsi: 

www.fundacjawspomaganiawsi.pl. 

 

13) Środki prywatne 

Sektor prywatny jest istotnym, ale jeszcze mało wykorzystanym źródłem wspomagania 

zadań publicznych sfery ochrony i opieki nad zabytkami, co jest uwarunkowane 

odpowiednimi rozwiązaniami prawnymi. Do zwiększenia udziału środków prywatnych 

 w tym zakresie mogą przyczynić się działania państwa realizowane za pomocą tzw. 

partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) i pomocy publicznej (na podstawie ustawy 

z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym). 

http://www.ewt.pomorskie.eu/poludniowy-baltyk
http://www.fwpn.org.pl/
http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/
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Istotą PPP jest współdziałanie w uzgadnianiu wspólnych celów i w skutecznej   

ich realizacji. Wspieranie działań przedsiębiorców i osób prywatnych na rzecz ochrony 

i opieki nad zabytkami przez udzielenie pomocy ze środków publicznych  

jest dopuszczalne w Unii Europejskiej, lecz podlega zasadniczym ograniczeniom. 

Pomoc publiczna to określone zasady wsparcia podmiotu gospodarczego przez państwo, 

władze samorządowe lub np. organizacje, które oferują pomoc na podstawie zleceń 

pochodzących od organów państwowych w jakiejkolwiek formie (np. dotacji, rozłożenia 

spłaty podatku na raty, zwolnienia z zaległości podatkowych, udzielenia preferencyjnej 

pożyczki lub kredytu).  
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11. Realizacja i finansowanie przez Gminę zadań z zakresu ochrony zabytków 

 

11.1. Ochrona zabytków 

 

Ochrona zabytków znajdujących się na terenie Gminy Kobylnica, w rozumieniu Ustawy 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jest obowiązkiem i kompetencją 

samorządu gminnego. Gmina Kobylnica wykazuje dbałość o własne dziedzictwo 

kulturowe realizując trzy podstawowe zadania: 

• opracowanie i aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków, 

• sporządzenie i uchwalenie Programu Opieki nad Zabytkami, 

• dotowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych 

w odniesieniu do zabytków wpisanych do rejestru zabytków. 

Podstawowym narzędziem określającym kierunki działań oraz szczegółowe zadania jest 

niniejszy dokument – Program Opieki nad Zabytkami Gminy Kobylnica, określający 

perspektywę realizacji na lata 2019 - 2022. Okres ten przypada na końcową fazę 

finansowania projektów ze środków unijnych, stąd niezwykle ważny jest ciągły 

monitoring wszystkich możliwych źródeł pozyskiwania pieniędzy, by optymalnie 

wykorzystać pozostałe fundusze strukturalne, co jest szczególnie istotne w perspektywie 

zmniejszonego unijnego finansowania po roku 2020. 

 

 
Rysunek 52 Tablice informujące o udzielonych dotacjach na prace konserwatorskie 

przy kościele w Słonowicach w latach2010-2014 

Autor: Aleksander Klak 

 

Ochrona zabytków w najbardziej dosłownym znaczeniu to przede wszystkim określenie 

prawnych możliwości finansowania prac konserwatorskich oraz przekazywanie  

na te cele odpowiednich środków. Zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy 

Kobylnica na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
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przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego, 

nie stanowiących własności Gminy Kobylnica zostały określone w Uchwale 

nr XLV/374/2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 3 października 2017 r. 

 

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Kobylnica w latach 2015 – 2018 

przewdstawiono w tabeli nr 11. Rada Gminy Kobylnica w latach 2015 - 2018 udzieliła 

wsparcia finansowego na łączna kwotę w wysokości: 241 989,18 zł. 

 

Tabela 11 Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Kobylnica w latach 2015-2018 

Lp. Beneficjent 
Miejscowość, 

obiekt 
Zakres prac Dotacja 

2015 

1. 

Parafia Rzymsko-
katolicka pw. 
Niepokalanego 
Poczęcia NMP w 
Kwakowie  

Kuleszewo, 
kościół fil. pw. 
św. Józefa  

roboty zewnętrzne: cokół kamienny, 
ściany szachulcowe, rynny i rury 
spustowe, schody, żaluzje, 
renowacja stolarki  
roboty wewnętrzne: posadzka w 
prezbiterium, empora, podsufitka 
oraz kompletna renowacja ołtarza 
głównego.  

61 713,09 zł  

RAZEM 61 713,09 zł 

2016 

1. 

Parafia Rzymsko-
katolicka pw. św. 
Jana Bosko w 
Sycewicach 

Zębowo,  
kościół fil. pw. 
Matki Bożej 
Wspomożenia 
Wiernych  

Wykonanie wymiany tynków w 
100% na tynk renowacyjny na 
ścianach zewnętrznych nawy, 
zakrystii i prezbiterium z 
pomalowaniem  

55 493,30 zł  
 

RAZEM 55 493,30 zł  

2017 

1. 

Parafia Rzymsko-
katolicka pw. 
Najświętszego 
Serca Jezusa w 
Kobylnicy 

Kobylnica, 
kościół par. pw. 
Najświętszego 
Serca Jezusa 

Wymiana pokrycia dachowego wraz 
z konserwacją więźby dachowej 

52 928,19 zł 

2. 

Parafia Rzymsko-
katolicka pw. 
Najświętszego 
Serca Jezusa w 
Kobylnicy 

Sierakowo, 
kościół fil. pw. 
Wniebowzięcia 
NMP 

Wymiana stolarki okiennej 31 374,66 zł 

3. 

Parafia Rzymsko-
katolicka pw. 
Niepokalanego 
Poczęcia NMP w 
Kwakowie 

Kuleszewo, 
kościół fil. pw. 
św. Józefa 

Zagospodarowanie terenu przy 
kościele poprzez dokonanie 
nasadzeń drzew i krzewów 

20 751,24 zł 

RAZEM 105 054,09 zł 
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2018 

1. 

Parafia Rzymsko-
katolicka pw. 
Niepokalanego 
Poczęcia NMP w 
Kwakowie 

Kuleszewo, 
kościół fil. pw. 
św. Józefa 

Remont ogrodzenia z kamienia 
łupanego wraz z remontem przęseł i 
robotami ziemnymi – Etap I 

19 728,70 zł 

RAZEM 19 728,70 zł 

RAZEM lata 2015 - 2018 241 989,18 zł 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Jednym z postulatów Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kobylnica jest kontynuacja 

przyznawania dotacji właścicielom zabytków i w miarę możliwości finansowych 

rezerwowania w corocznej uchwale budżetowej środków przeznaczanych na ten cel. 

Dotacje celowe mogą w pierwszej kolejności otrzymywać właściciele zabytków 

znajdujących się w złym stanie technicznym (w szczególności dotkniętych 

nieszczęśliwymi wydarzeniami losowymi, pożarami czy powodziami) lub posiadających 

duże znaczenie dla lokalnej społeczności, promocji regionu. Taka forma wsparcia  

może też częściowo pokryć wkład własny beneficjentów, którzy pozyskali dotacje  

z funduszy europejskich na realizację większych projektów zakładających prace 

rewitalizacyjne i konserwatorskie. Działania te, oprócz poprawy stanu technicznego 

zabytków, pozytywnie wpłyną na lokalne społeczeństwo i zmobilizują właścicieli 

zabytków (nie tylko tych wpisanych do rejestru) do intensyfikacji działań zmierzających 

do poprawy stanu ich zachowania zabytków. 

 

  
Rysunek 53 Tablica informująca 

o udzielonych dotacjach 
na prace konserwatorskie 
i remonty przy kościołach 
w Zębowie 

Rysunek 54 Tablica informująca 
o udzielonych dotacjach 
na prace konserwatorskie 
i remonty przy kościołach 
w Kuleszewie 

Autor: Aleksander Klak Autor: Aleksander Klak 
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W ramach aktualizacji zapisów ww. uchwały można by rozszerzyć katalog zabytków, 

którym przysługiwałaby dotacja na prace konserwatorskie, o obiekty ujęte 

w Gminnej Ewidencji Zabytków dzięki nowelizacji w 2017 r. Ustawy o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami. 

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Kobylnica stanowiły też uzupełnienie montażu 

finansowego dla Parafii Rzymskokatolickich, remontujących swoje świątynie ze środków 

własnych oraz pozyskanych z Unii Europejskiej. 

 

 

11.2. Opieka nad zabytkami 

 

Drugim ustawowym zadaniem Gminy Kobylnica jest opieka nad obiektami zabytkowymi, 

które są własnością samorządu. Łączy się to z obowiązkiem ich pielęgnowania i dbania  

o dobry stan techniczny, prowadzenie bieżących remontów, finansowanie prac 

konserwatorskich oraz pozyskiwanie na nie środków zewnętrznych. 

W ostatnich latach Gmina Kobylnica przeprowadziła m.in. remont budynku Urzędu 

Gminy w Kobylnicy w 2014 r. (ujętego w GEZ), polegający na wykonaniu robót 

budowlanych związanych z odtworzeniem i modernizacją dachu oraz elewacji budynku. 

W zakres prac związanych z remontem dachu wchodziły roboty rozbiórkowe (m.in. 

demontaż pokrycia dachu, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych), 

a także roboty remontowe (m.in. wymiana fragmentów konstrukcji dachu, impregnacja 

więźby, wykonanie pokrycia dachu mansardowego oraz lukarn, wykonanie nowych 

obróbek blacharskich, montaż rynien oraz rur spustowych, przemurowanie kominów). 

 

  
Rysunek 55 Budynek Urzędu Gminy w Kobylnicy przed remontem 

Źródło: www.kobylnica.pl 
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Rysunek 56 Budynek Urzędu Gminy w Kobylnicy po remoncie 

Źródło: www.kobylnica.pl 

 

W zakres prac związanych z remontem elewacji wchodziło oczyszczenie mechaniczne 

i zmycie starego podłoża, gruntowanie z uzupełnieniem rys i spękań, malowanie 

elewacji, krat, bramy wjazdowej i drzwi zewnętrznych, wymiana wyprawy tynkarskiej  

na części elewacji budynku od strony zachodniej. 

Remont budynku Urzędu Gminy kosztował ogółem 131 806,07 zł, w tym remont dachu 

112 106,00 zł, a remont elewacji 19 700,07 zł. 

 

W latach 2018-2019 Gmina Kobylnica realizować będzie zadanie inwestycyjne  

pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Sycewicach poprzez zagospodarowanie 

terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją”. Jest to jdno z czterech 

zadań dofinansowanego projektu pn.: „Utrzymanie naturalnych ekosystemów 

retencjonujących wodę w Gminie Kobylnica". Zbiornik wodny w Sycewicach położony 

jest na terenie parku krajobrazowego, wspisanego do rejestru zabytków nr A-1170 z dnia 

15.06.1987 roku.  

Realizacja zadania  inwestycyjnmego przewiduje rewitalizację zabytkowych założeń 

parkowo-pałacowych oraz renowację, konserwację, adaptację obiektów dla celów 

kulturalnych, turystycznych oraz oświatowych w Sycewicach.  

W Sycewicach zaplanowano także przebudowę ulic Pocztowej, Pogodnej 

i Parkowej, stanowiących podstawowy układ komunikacyjny starej części wsi. 

W części reprezentacyjnej parku przewidziano budowę alejek, o przebiegu według stanu 

historycznego. Założono także oczyszczenie i renaturyzację istniejących stawów oraz 

odtworzenie jednego z nich. 

Rewaloryzacja zieleni obejmować miała konserwację założenia parkowego, prace 

pielęgnacyjno-sanitarne drzewostanu, likwidację barszczu Sosnowskiego, wycinkę 

samosiewów z zachowaniem młodych drzew, zgodnych z kompozycją, wprowadzenie 

nowych nasadzeń roślin wykorzystywanych w historycznych parkach krajobrazowych. 
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W ramach zagospodarowania terenu przewidziano m.in. rekonstrukcję fragmentów 

piwnic i przyziemia pałacu, odtworzenie altany nawiązującej charakterem do „świątyń 

dumania". Zaplanowano oświetlenie terenu za pomocą opraw ledowych oraz 

reflektorów do podświetlenia elementów zagospodarowania celem ich ekspozycji, 

przewidziano montaż szafki sterowania oświetleniem oraz monitoring. 

 

11.3. Promocja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego 

 

Ważnym elementem szeroko pojętego zarządzania dziedzictwem kulturowym jest 

promocja i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, historii i tradycjach regionu. 

Od wielu już lat takie działania są integralnym elementem promocji turystycznej każdego 

regionu. Silną stroną działalności Gminy Kobylnica są inicjatywy i działania  

związane właśnie z kulturalną i turystyczną promocją Gminy, często realizowane  

z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych. 

 

  
Rysunek 57 Gminne Święto Plonów 2017 

Źródło: www.kobylnica.pl 

 

Instytucjami wspierającymi Gminę Kobylnica oraz realizującymi większość zadań Gminy 

w zakresie kultury i dziedzictwa kulturowego są Gminne Centrum Kultury i Promocji oraz 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy. Należą do nich tzw. działania „miękkie”, 

mające na celu popularyzację lokalnej tradycji i historii oraz szeroko pojętą edukację 

społeczeństwa - w tym kulturalną, artystyczną, historyczną i in. Ośrodek, wraz 

z Urzędem Gminy i Biblioteką, corocznie organizuje imprezy i festyny związane m.in. 

z regionalnymi tradycjami i obrzędami: Gminne Święto Plonów, konkurs „Piękna Wieś”, 

warsztaty i koncerty świąteczne, świąteczne. 
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Rysunek 58 Plakat promujący XVIII edycję konkursu „Piękna Wieś” pod patronatem 

Wójta Gminy Kobylnica 

Źródło: www.kobylnica.pl 

 

Działania te, choć często nie są związane bezpośrednio z zabytkami, stanowią świetną 

formę pozytywnego oddziaływania na społeczeństwo i jego edukację, podejścia  

do regionalnej historii, co w przyszłości zaprocentuje zmianą podejścia do tematyki 

dziedzictwa i większym zaangażowaniem w ochronę i pielęgnację zabytków. 





Załącznik Nr 2  
do Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kobylnica na lata 2019 - 2022 

 

WYKAZ ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY KOBYLNICA 

 

ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW 

Lp. Gmina Miejscowość Ulica Nr Obiekt Uwagi 

1. Kobylnica  Kuleszewo   kościół filialny pw. Św. Józefa wraz z otoczeniem  

2. Kobylnica  Sierakowo Słupskie   
kościół filialny pw. Wniebowzięcia NMP wraz  
z otoczeniem 

 

3. Kobylnica  Sierakowo Słupskie  23 dwór  

4. Kobylnica  Zębowo   
kościół filialny pw. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych wraz z 
otoczeniem 

 

5. Kobylnica Kobylnica Główna  65 kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa wraz z działką 
wieża i korpus 
kościoła  

6. Kobylnica Kwakowo Słupska  18 
kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 
wraz z działką  

wieża i korpus 
kościoła  

7. Kobylnica Słonowice   7 kościół parafialny pw. Św. Stanisława Kostki 
wieża i korpus 
kościoła  

8. Kobylnica Ścięgnica  4 zespół pałacowo-parkowy pałac i park 

9. Kobylnica Sycewice   park  

10. Kobylnica Kończewo  Parkowa  6 zespół pałacowo-parkowy pałac i park 

11. Kobylnica Zajączkowo   zespół pałacowo-parkowy pałac i park 

12. Kobylnica Łosino   park  

13. Kobylnica Bzowo   park  

ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW - ARCHITEKTURA 

Lp. Gmina Miejscowość Ulica Nr Obiekt Uwagi 

1.  Kobylnica Bolesławice Słupska 16 budynek gospodarczy  

2.  Kobylnica Bzowo    zespół folwarczny:  

3.  Kobylnica Bzowo   23 rządcówka  

4.  Kobylnica Bzowo    spichlerz z bramą przejazdową i oborą  

5.  Kobylnica Bzowo   19 domy robotników fol. z budynkami gospodarczymi  

6.  Kobylnica Dobrzęcino   19 dwór  

7.  Kobylnica Dobrzęcino    zespół folwarczny:  

8.  Kobylnica Dobrzęcino    stajnia    

9.  Kobylnica Dobrzęcino    stodoła   

10.  Kobylnica Dobrzęcino   4, 6, 7 domy robotników folwarcznych  

11.  Kobylnica Kczewo   4, 5,10 domy robotników folwarcznych z chlewikami  

12.  Kobylnica Kczewo   12 dom ogrodnika  

13.  Kobylnica Kczewo    transformator  

14.  Kobylnica Kobylnica Witosa  kostnica/kaplica cmentarza dz. nr 221 

15.  Kobylnica Kobylnica Główna 3 budynek mieszkalny  

16.  Kobylnica Kobylnica Główna 4 budynek mieszkalny  

17.  Kobylnica Kobylnica Główna 5 budynek mieszkalny  

18.  Kobylnica Kobylnica Główna 6 budynek mieszkalny  

19.  Kobylnica Kobylnica Główna 7 budynek mieszkalny  

20.  Kobylnica Kobylnica Główna 8 budynek mieszkalny  

21.  Kobylnica Kobylnica Główna 10 budynek mieszkalny  

22.  Kobylnica Kobylnica Główna 11 budynek mieszkalny  

23.  Kobylnica Kobylnica Główna 12 budynek mieszkalny  

24.  Kobylnica Kobylnica Główna 14 budynek mieszkalny  

25.  Kobylnica Kobylnica Główna 15 budynek mieszkalny  

26.  Kobylnica Kobylnica Główna 16 budynek mieszkalny  

27.  Kobylnica Kobylnica Główna 18 budynek mieszkalny  

28.  Kobylnica Kobylnica Główna 20 budynek mieszkalny  

29.  Kobylnica Kobylnica Główna 22 budynek mieszkalny  

30.  Kobylnica Kobylnica Główna 28 budynek mieszkalny  

31.  Kobylnica Kobylnica Główna 38 budynek mieszkalny  

32.  Kobylnica Kobylnica Główna 40 budynek mieszkalny  

33.  Kobylnica Kobylnica Główna 42 budynek mieszkalny  

34.  Kobylnica Kobylnica Główna 49 budynek mieszkalny  

35.  Kobylnica Kobylnica Główna 51 budynek mieszkalny  



 

    2 

 

36.  Kobylnica Kobylnica Kolejowa 11,13,15 budynek mieszkalny  

37.  Kobylnica Kobylnica Widzińska 16 budynek mieszkalny  

38.  Kobylnica Kobylnica Widzińska 18 budynek mieszkalny  

39.  Kobylnica Kobylnica Widzińska 27 budynek mieszkalny  

40.  Kobylnica Kobylnica Widzińska 28 budynek mieszkalny  

41.  Kobylnica Kobylnica Widzińska 34 budynek mieszkalny  

42.  Kobylnica Kobylnica Witosa 4 budynek mieszkalny  

43.  Kobylnica Kobylnica Witosa 8 budynek mieszkalny  

44.  Kobylnica Kobylnica Witosa 10 budynek mieszkalny  

45.  Kobylnica Kobylnica Witosa 13 budynek mieszkalny z bud. gospodarczym  

46.  Kobylnica Kobylnica Witosa 18 budynek mieszkalny  

47.  Kobylnica Kobylnica Witosa 18 budynek warsztatu   

48.  Kobylnica Kobylnica Witosa 20 budynek mieszkalny  

49.  Kobylnica Kobylnica Witosa 20 stodoła  

50.  Kobylnica Kobylnica Witosa 26 budynek mieszkalny  

51.  Kobylnica Kobylnica Witosa 28 budynek mieszkalny  

52.  Kobylnica Kobylnica Witosa 28 budynek gospodarczy  

53.  Kobylnica Kobylnica Wodna 1 budynek mieszkalny  

54.  Kobylnica Kobylnica Wodna 9 budynek mieszkalny  

55.  Kobylnica Kobylnica Wodna 10 stodoła  

56.  Kobylnica Kobylnica Wodna 13 budynek mieszkalny  

57.  Kobylnica Komorczyn   1 budynek inwentarski i stodoła  

58.  Kobylnica Komorczyn   2 budynek mieszkalny  

59.  Kobylnica Komorczyn   2 budynek inwentarski  

60.  Kobylnica Komorczyn   4 budynek mieszkalny  

61.  Kobylnica Komorczyn   7 budynek mieszkalny  

62.  Kobylnica Komorczyn   10 budynek mieszkalny  

63.  Kobylnica Komorczyn   10 budynek bramny  

64.  Kobylnica Komorczyn   10 budynek inwentarski  

65.  Kobylnica Komorczyn   11 budynek mieszkalny  

66.  Kobylnica Komorczyn   11 budynek gospodarczy  

67.  Kobylnica Komorczyn   13 budynek mieszkalny  

68.  Kobylnica Komorczyn   13 budynek inwentarski  

69.  Kobylnica Komorczyn   14 budynek mieszkalny  

70.  Kobylnica Komorczyn   14 budynek bramny  

71.  Kobylnica Komorczyn   14 budynek inwentarski  

72.  Kobylnica Komorczyn   14 stodoła  

73.  Kobylnica Komorczyn   18 budynek mieszkalny  

74.  Kobylnica Komorczyn   18 budynek gospodarczy  

75.  Kobylnica Komorczyn   19 budynek mieszkalny  

76.  Kobylnica Komorczyn   19 budynek bramny  

77.  Kobylnica Komorczyn   21 budynek mieszkalny  

78.  Kobylnica Komorczyn   22 budynek mieszkalny  

79.  Kobylnica Komorczyn   23 budynek bramny  

80.  Kobylnica Komorczyn   23 budynek gospodarczy  

81.  Kobylnica Komorczyn   24 budynek mieszkalny  

82.  Kobylnica Komorczyn   24 budynek gospodarczy  

83.  Kobylnica Komorczyn   25 budynek mieszkalny  

84.  Kobylnica Kończewo    zespół folwarczny:  

85.  Kobylnica Kończewo    kuźnia  

86.  Kobylnica Kończewo    obora, płatkarnia  

87.  Kobylnica Kończewo    spichlerz i suszarnia  

88.  Kobylnica Kończewo Główna 4 budynek mieszkalny  

89.  Kobylnica Kończewo Główna 7 budynek mieszkalny  

90.  Kobylnica Kończewo Główna 9 dwa budynki gospodarcze  

91.  Kobylnica Kończewo Główna 10 budynek mieszkalny  

92.  Kobylnica Kończewo Główna 15,17 domy pracowników fol. z budynkami gospod.  

93.  Kobylnica Kończewo Główna 33 budynek gospodarczy  

94.  Kobylnica Kończewo Kolejowa 1 budynek mieszkalny z bud. gospodarczym  

95.  Kobylnica Kończewo Kolejowa 4 budynek mieszkalny  

96.  Kobylnica Kończewo Kolejowa 5 budynek mieszkalny  

97.  Kobylnica Kończewo Kolejowa 21 dom pracowników fol. z budynkiem gospodarczym  
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98.  Kobylnica Kończewo Kolejowa 9 budynek mieszkalny  

99.  Kobylnica Kończewo Parkowa 1 budynek mieszkalny  

100.  Kobylnica Kończewo Parkowa 1 budynek inwentarski  

101.  Kobylnica Kończewo Parkowa 1 budynek bramny i stodoła  

102.  Kobylnica Kończewo Parkowa 3 domy pracowników fol. z budynkami gospodarczymi  

103.  Kobylnica Kończewo Parkowa 4 rządcówka  

104.  Kobylnica Kończewo Polna 2 budynek mieszkalno-gospodarczy  

105.  Kobylnica Kończewo Szkolna 2 budynek inwentarski  

106.  Kobylnica Kończewo Szkolna 2 stodoła  

107.  Kobylnica Kończewo Szkolna 2 stodoła  

108.  Kobylnica Kończewo Szkolna 6 budynek mieszkalny  

109.  Kobylnica Kończewo Szkolna 6 budynek gospodarczy  

110.  Kobylnica Kończewo Szkolna 10 budynek mieszkalny  

111.  Kobylnica Kończewo Szkolna 16 budynek mieszkalny  

112.  Kobylnica Kończewo Szkolna 16 budynek inwentarski  

113.  Kobylnica Kończewo Szkolna 18 2 budynki inwentarskie  

114.  Kobylnica Kruszyna   4 budynek mieszkalny  

115.  Kobylnica Kruszyna  4 budynek inwentarski  

116.  Kobylnica Kruszyna   5 budynek mieszkalny  

117.  Kobylnica Kruszyna   10 budynek mieszkalny  

118.  Kobylnica Kruszyna   16 budynek mieszkalny  

119.  Kobylnica Kruszyna   20 leśniczówka  

120.  Kobylnica Kruszyna   25 stodoła  

121.  Kobylnica Kuleszewo    zespół folwarczny:  

122.  Kobylnica Kuleszewo    stajnia, wozownia  

123.  Kobylnica Kuleszewo    piekarnia  

124.  Kobylnica Kuleszewo    budynek gospodarczy  

125.  Kobylnica Kuleszewo   4 bud. miesz. prac. folwarcznych   

126.  Kobylnica Kuleszewo   9 bud. miesz. prac. folwarcznych   

127.  Kobylnica Kuleszewo   30 bud. miesz. prac. folwarcznych   

128.  Kobylnica Kuleszewo   32, 34 bud. miesz. prac. folwarcznych   

129.  Kobylnica Kuleszewo   15 budynek mieszkalny  

130.  Kobylnica Kuleszewo   27 budynek mieszkalny  

131.  Kobylnica Kuleszewo   29 budynek mieszkalny  

132.  Kobylnica Kwakowo    pozostałości zespołu folwarcznego:  

133.  Kobylnica Kwakowo    stodoła  

134.  Kobylnica Kwakowo Słupska 8 budynek mieszkalny  

135.  Kobylnica Lubuń   4 budynek mieszkalny  

136.  Kobylnica Lubuń   9 szkoła  

137.  Kobylnica Lubuń   10 budynek mieszkalny  

138.  Kobylnica Lubuń   11 budynek mieszkalny   

139.  Kobylnica Lubuń    zespół folwarczny:  

140.  Kobylnica Lubuń   12 rządcówka  

141.  Kobylnica Lubuń   13-15 bud. miesz. prac. folwarcznych z chlewikami  

142.  Kobylnica Lubuń   16 dom ogrodnika  

143.  Kobylnica Lubuń   18 dom kowala z kuźnią  

144.  Kobylnica Lubuń   19 budynek mieszkalny  

145.  Kobylnica Lubuń   21 budynek mieszkalny  

146.  Kobylnica Lubuń   22 budynek mieszkalny  

147.  Kobylnica Lubuń   23 budynek mieszkalny  

148.  Kobylnica Lubuń   24 budynek mieszkalny  

149.  Kobylnica Lubuń   26 budynek mieszkalny  

150.  Kobylnica Lubuń   27 budynek mieszkalny z 2 bud. gosp.  

151.  Kobylnica Lubuń   28 budynek mieszkalny   

152.  Kobylnica Lubuń   30 budynek mieszkalny z 2 bud. gosp.  

153.  Kobylnica Lubuń   32 budynek mieszkalny  

154.  Kobylnica Lubuń   33 budynek mieszkalny  

155.  Kobylnica Lubuń   34 budynek mieszkalny  

156.  Kobylnica Lubuń   35 budynek mieszkalny  

157.  Kobylnica Lubuń   36 budynek mieszkalny  

158.  Kobylnica Lubuń   37 budynek mieszkalny z bud. gospodarczym  

159.  Kobylnica Lubuń   40 budynek mieszkalny  
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160.  Kobylnica Lubuń   42 budynek mieszkalny   

161.  Kobylnica Lubuń   43 budynek mieszkalny  

162.  Kobylnica Lubuń   45 budynek mieszkalny  

163.  Kobylnica Lubuń   46 budynek mieszkalno-gospodarczy  

164.  Kobylnica Lubuń   51 leśniczówka  

165.  Kobylnica Lulemino   1 budynek mieszkalno-usługowy  

166.  Kobylnica Lulemino   3 budynek mieszkalny  

167.  Kobylnica Lulemino   3 budynek gospodarczy  

168.  Kobylnica Lulemino   3 stodoła  

169.  Kobylnica Lulemino   4 budynek mieszkalny  

170.  Kobylnica Lulemino   4 budynek bramny  

171.  Kobylnica Lulemino   9 budynek mieszkalny i gospodarczy  

172.  Kobylnica Lulemino   14 budynek mieszkalny  

173.  Kobylnica Lulemino   14 budynek gospodarczy  

174.  Kobylnica Lulemino   15 budynek mieszkalny  

175.  Kobylnica Lulemino   15 budynek gospodarczy  

176.  Kobylnica Lulemino   17 budynek mieszkalny  

177.  Kobylnica Lulemino   25 budynek inwentarsko-stodolny  

178.  Kobylnica Lulemino   25 stodoła  

179.  Kobylnica Lulemino   26 szkoła  

180.  Kobylnica Lulemino   28 młyn  

181.  Kobylnica Łosino    zespół folwarczny:  

182.  Kobylnica Łosino    kuźnia  

183.  Kobylnica Łosino    stajnia i spichlerz    

184.  Kobylnica Łosino   16 stodoła   

185.  Kobylnica Łosino   16 bud. inwentarski, ob. mieszkalno-inwentarski  

186.  Kobylnica Łosino   16a bud. inwentarski ze stodołą ob. mieszkalny ze stodoła  

187.  Kobylnica Łosino   2 budynek mieszkalny  

188.  Kobylnica Łosino   13 budynek mieszkalny  

189.  Kobylnica Łosino   30 budynek mieszkalny  

190.  Kobylnica Płaszewo   9a,b budynek mieszkalny  

191.  Kobylnica Płaszewo   18a,b szkoła  

192.  Kobylnica Reblino Kolejowa  zespół folwarczny:  

193.  Kobylnica Reblino   chlewnia  

194.  Kobylnica Reblino    stajnia  

195.  Kobylnica Reblino Kolejowa 5 bud. mieszkalne robot. folwarcznych  

196.  Kobylnica Reblino   zespół budynków stacyjnych:  

197.  Kobylnica Reblino Kolejowa 10 budynek dworcowy, ob. nastawnia  

198.  Kobylnica Reblino Kolejowa 8 budynek mieszkalny  

199.  Kobylnica Reblino Kolejowa 9 budynek mieszkalny z bud. gospodarczym  

200.  Kobylnica Reblino Długa  wiadukt  

201.  Kobylnica Reblino Kręta 12a/12b budynek mieszkalny  

202.  Kobylnica Reblino Kręta 17 budynek mieszkalny  

203.  Kobylnica Reblino Kręta 17 budynek inwentarsko-stodolny  

204.  Kobylnica Runowo Sławieńskie   16, 17 bud. mieszkalne robot. folwarcznych  

205.  Kobylnica Runowo Sławieńskie   12 dom mieszkalny i sklep z chlewikami  

206.  Kobylnica Runowo Sławieńskie   7 budynek inwentarski  

207.  Kobylnica Runowo Sławieńskie   8 budynek stodolno-inwentarski  

208.  Kobylnica Runowo Sławieńskie   8 budynek inwentarski  

209.  Kobylnica Runowo Sławieńskie   19 budynek mieszkalny  

210.  Kobylnica Runowo Sławieńskie   20 stodoła  

211.  Kobylnica Runowo Sławieńskie   20 2 budynki inwentarskie  

212.  Kobylnica Runowo Sławieńskie   21 budynek mieszkalny  

213.  Kobylnica Runowo Sławieńskie   21 budynek bramny  

214.  Kobylnica Runowo Sławieńskie   22 budynek inwentarsko-stodolny  

215.  Kobylnica Runowo Sławieńskie   22 stodoła  

216.  Kobylnica Runowo Sławieńskie   24 stodoła z bud. inwent.  

217.  Kobylnica Runowo Sławieńskie   24 budynek gospodarczy  

218.  Kobylnica Sierakowo Słupskie   
19, 27, 
28, 30 

zespół bud. mieszkalnych z gosp., daw. prac. folw.  

219.  Kobylnica Sierakowo Słupskie   17 szkoła, ob. dom  

220.  Kobylnica Sierakowo Słupskie   18 budynek mieszkalny  

221.  Kobylnica Słonowice    budynek stacyjny  
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222.  Kobylnica Słonowice   11 budynek mieszkalny  

223.  Kobylnica Słonowiczki   5 budynek inwentarski  

224.  Kobylnica Słonowiczki   5 stodoła  

225.  Kobylnica Słonowiczki   5 budynek gospodarczy  

226.  Kobylnica Słonowiczki   13 dom zebrań  

227.  Kobylnica Sycewice    zespół folwarczny:  

228.  Kobylnica Sycewice Pocztowa 4 rządcówka  

229.  Kobylnica Sycewice    gorzelnia  

230.  Kobylnica Sycewice    budynek gospodarczy wielofunkcyjny  

231.  Kobylnica Sycewice Pocztowa 7 budynek mieszkalny  

232.  Kobylnica Sycewice    zespół budynków kolejowych:  

233.  Kobylnica Sycewice Dworcowa  budynek stacyjny  

234.  Kobylnica Sycewice Słupska 18 nastawnia wykonawcza  

235.  Kobylnica Sycewice Polna 1 szkoła ob. dom  

236.  Kobylnica Sycewice Polna 3 budynek mieszkalny  

237.  Kobylnica Sycewice Polna 10 budynek mieszkalny  

238.  Kobylnica Sycewice Polna 10 stodoła  

239.  Kobylnica Sycewice Polna 10 stodoła  

240.  Kobylnica Sycewice Polna 10 budynek gospodarczy  

241.  Kobylnica Sycewice Polna 16 budynek mieszkalny  

242.  Kobylnica Sycewice Polna 16 stodoła  

243.  Kobylnica Sycewice Polna 16 budynek inwentarski  

244.  Kobylnica Sycewice Polna 17 budynek mieszkalny  

245.  Kobylnica Sycewice Polna 17 budynek gospodarczy  

246.  Kobylnica Sycewice Słupska 8 gospoda, ob. budynek mieszkalny/sklep z antykami  

247.  Kobylnica Sycewice Sportowa 2 budynek mieszkalny  

248.  Kobylnica Ścięgnica    zespół folwarczny:  

249.  Kobylnica Ścięgnica    stodoła  

250.  Kobylnica Ścięgnica    garaż  

251.  Kobylnica Ścięgnica    transformator  

252.  Kobylnica Ścięgnica   5 budynek mieszkalny robotników fol. z chlewikiem  

253.  Kobylnica Ścięgnica   20 budynek mieszkalny  

254.  Kobylnica Ścięgnica   23 stodoła  

255.  Kobylnica Ścięgnica   24 stodoła  

256.  Kobylnica Ścięgnica   25 budynek mieszkalny  

257.  Kobylnica Ścięgnica   25 stodoła  

258.  Kobylnica Ścięgnica   28 budynek mieszkalny  

259.  Kobylnica Widzino Główna 7 budynek mieszkalno-gospodarczy  

260.  Kobylnica Widzino Główna 13 budynek mieszkalny  

261.  Kobylnica Widzino Główna 19 budynek mieszkalno-gospodarczy  

262.  Kobylnica Widzino Główna 20 budynek mieszkalny  

263.  Kobylnica Widzino Główna 21 budynek mieszkalno-gospodarczy  

264.  Kobylnica Widzino Główna 23 budynek mieszkalny  

265.  Kobylnica Widzino Główna 36 budynek mieszkalny  

266.  Kobylnica Widzino Główna 36 stodoła  

267.  Kobylnica Widzino Główna 36 budynek inwentarski  

268.  Kobylnica Widzino Główna 43 budynek mieszkalny  

269.  Kobylnica Widzino Główna 49 budynek mieszkalny  

270.  Kobylnica Widzino Główna 65 budynek mieszkalny  

271.  Kobylnica Widzino Główna 65 budynek inwentarski  

272.  Kobylnica Widzino Krótka 6 budynek mieszkalny  

273.  Kobylnica Widzino Krzywa 1 budynek mieszkalny  

274.  Kobylnica Widzino Krzywa 3 budynek mieszkalny  

275.  Kobylnica Widzino Krzywa 6 budynek mieszkalny  

276.  Kobylnica Widzino Rzeczna 6 budynek mieszkalny  

277.  Kobylnica Widzino Rzeczna 8 budynek mieszkalny  

278.  Kobylnica Widzino Rzeczna 9 budynek mieszkalny  

279.  Kobylnica Wrząca   1 dawny dom lekarza  

280.  Kobylnica Wrząca   56 szkoła  

281.  Kobylnica Wrząca   7 budynek bramny  

282.  Kobylnica Wrząca   7 budynek inwentarski  

283.  Kobylnica Wrząca   
11,12,13, 

14,15 
kolonia domków jedno- i dwurodzinnych  
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284.  Kobylnica Wrząca   17 budynek inwentarski  

285.  Kobylnica Wrząca   18 budynek mieszkalny  

286.  Kobylnica Wrząca   18 budynek gospodarczy  

287.  Kobylnica Wrząca   20 budynek mieszkalny  

288.  Kobylnica Wrząca   20 budynek gospodarczy  

289.  Kobylnica Wrząca  24 Budynek inwentarsko-stodolny  

290.  Kobylnica Wrząca   26 budynek mieszkalny  

291.  Kobylnica Wrząca   26 budynek inwentarski  

292.  Kobylnica Wrząca   27 budynek mieszkalny  

293.  Kobylnica Wrząca   28 stodoła  

294.  Kobylnica Wrząca   29 stodoła  

295.  Kobylnica Wrząca   29 budynek inwentarski  

296.  Kobylnica Wrząca   30 budynek mieszkalny  

297.  Kobylnica Wrząca   31 młyn  

298.  Kobylnica Wrząca   31 budynek mieszkalny  

299.  Kobylnica Wrząca   31 budynek gospodarczy  

300.  Kobylnica Wrząca   35 budynek mieszkalny  

301.  Kobylnica Wrząca   35 budynek bramny, drew.  bud. inwent., mur.  

302.  Kobylnica Wrząca   36 budynek inwentarski  

303.  Kobylnica Wrząca   39 stodoła  

304.  Kobylnica Wrząca   41 budynek mieszkalny  

305.  Kobylnica Wrząca   41 budynek gospodarczy  

306.  Kobylnica Wrząca   44 stodoła  

307.  Kobylnica Wrząca   46 budynek mieszkalny  

308.  Kobylnica Wrząca   46 budynek inwentarski  

309.  Kobylnica Wrząca   48 budynek mieszkalny  

310.  Kobylnica Wrząca   49 budynek inwentarski  

311.  Kobylnica Wrząca   51 budynek mieszkalny  

312.  Kobylnica Wrząca   52 budynek mieszkalny  

313.  Kobylnica Zajączkowo   1, 1a budynek mieszkalny  

314.  Kobylnica Zajączkowo   12 budynek mieszkalny  

315.  Kobylnica Zajączkowo   12 budynek inwentarski  

316.  Kobylnica Zajączkowo   15 budynek mieszkalny  

317.  Kobylnica Zagórki   6 dwór  

318.  Kobylnica Zagórki    kuźnia w zespole folwarcznym  

319.  Kobylnica Zagórki   2 budynek mieszkalny  

320.  Kobylnica Zagórki   4 budynek mieszkalny  

321.  Kobylnica Zagórki   5 budynek mieszkalny  

322.  Kobylnica Zagórki   19 budynek mieszkalny  

323.  Kobylnica Zbyszewo    zespół folwarczny:  

324.  Kobylnica Zbyszewo    obora, stajnia  

325.  Kobylnica Zębowo   16 plebania  

326.  Kobylnica Zębowo   3 budynek mieszkalno-gospodarczy  

327.  Kobylnica Zębowo   10 budynek bramny  

328.  Kobylnica Zębowo   10 stodoła  

329.  Kobylnica Zębowo   13 budynek mieszkalny  

330.  Kobylnica Zębowo   13 budynek inwentarski  

331.  Kobylnica Zębowo   14 budynek mieszkalny  

332.  Kobylnica Zębowo   14 budynek inwentarski  

333.  Kobylnica Zębowo   20 budynek mieszkalny  

334.  Kobylnica Żelki    szkoła z budynkiem gospodarczym, ob. siedziba koła łowieckiego  

335.  Kobylnica Żelki   11 budynek mieszkalny  

336.  Kobylnica Żelkówko   18 szkoła  

337.  Kobylnica Żelkówko  2  budynek mieszkalny  

 
 

ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW – PARKI, ZIELEŃ 

1.  Kobylnica Dobrzęcino    pozostałości parku   

2.  Kobylnica Kuleszewo   park w zespole folwarcznym  

3.  Kobylnica Kwakowo   park  
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4.  Kobylnica Lubuń     pozostałości parku  

5.  Kobylnica Lulemino    pozostałości parku  

6.  Kobylnica Reblino    park w zespole folwarcznym  

7.  Kobylnica Runowo Sławieńskie    park  

8.  Kobylnica Wrząca   pozostałości parku  

9.  Kobylnica Zagórki   park  

10.  Kobylnica Zbyszewo    park  

11.  Kobylnica Zębowo    park  

12.  Kobylnica Żelki    park  

13.  Kobylnica Żelkówko    park  

ZABYTKI NIERUCHOME WPISANE DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW – CMENTARZE 

1.  Kobylnica Bolesławice   cmentarz ewangelicki  

2.  Kobylnica Bzowo   cmentarz ewangelicki  

3.  Kobylnica Bzowo   cmentarz rodowy  

4.  Kobylnica Dobrzęcino   cmentarz rodowy  

5.  Kobylnica Kczewo   cmentarz ewangelicki  

6.  Kobylnica Kobylnica   cmentarz parafialny  

7.  Kobylnica Kobylnica   cmentarz ewangelicki  

8.  Kobylnica Kończewo   cmentarz ewangelicki dz. nr 257 

9.  Kobylnica Kończewo   cmentarz ewangelicki dz. nr 682 

10.  Kobylnica Kruszyna   cmentarz ewangelicki  

11.  Kobylnica Kuleszewo   cmentarz ewangelicki, ob. katolicki  

12.  Kobylnica Kwakowo   cmentarz ewangelicki  

13.  Kobylnica Kwakowo   cmentarz wiejski  

14.  Kobylnica Lubuń   cmentarz ewangelicki, ob. katolicki  

15.  Kobylnica Lulemino   cmentarz ewangelicki  

16.  Kobylnica Łosino   cmentarz ewangelicki dz. nr 75/1 

17.  Kobylnica Łosino   cmentarz ewangelicki dz. nr 252 

18.  Kobylnica Płaszewo   cmentarz ewangelicki  

19.  Kobylnica Reblinko   cmentarz ewangelicki  

20.  Kobylnica Reblino   cmentarz rodowy  

21.  Kobylnica Sierakowo Słupskie   cmentarz ewangelicki  

22.  Kobylnica Słonowice   cmentarz przykościelny  otoczenie kościoła 

23.  Kobylnica Słonowice   cmentarz ewangelicki  

24.  Kobylnica Słonowice   cmentarz ewangelicki/katolicki  

25.  Kobylnica Sycewice   cmentarz rodowy  

26.  Kobylnica Sycewice   cmentarz ewangelicki dz. nr 71/1, 71/3 

27.  Kobylnica Ścięgnica   cmentarz rodowy  

28.  Kobylnica Ścięgnica   cmentarz ewangelicki  

29.  Kobylnica Widzino   cmentarz ewangelicki  

30.  Kobylnica Wrząca   cmentarz ewangelicki  

31.  Kobylnica Zagórki   dwa cmentarze ewangelickie  

32.  Kobylnica Zajączkowo   cmentarz ewangelicki  

33.  Kobylnica Zębowo   cmentarz komunalny  

34.  Kobylnica Żelki   cmentarz ewangelicki  

35.  Kobylnica Żelkówko   cmentarz ewangelicki  

 



 Załącznik Nr 3  
do Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kobylnica na lata 2019 - 2022 

 

WYKAZ ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY KOBYLNICA 

 
 

ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW 

Strefa W pełnej ochrony archeologiczno - konserwatorskiej 

Lp. Miejscowość Nr stan. AZP Funkcja Kultura archeologiczna - chronologia 
Nr  

strefy 

1. Sycewice PGR 10-28/1 osada wczesne średniowiecze X-XII w. 1 

2. Dobrzęcino 10-27/4 grodzisko wczesne średniowiecze IX-X w. 2 

3. Kończewo 11-28/47 grodzisko wczesne średniowiecze 2 poł. IX-XI w. 3 

4. Bzowo 11-27/54 
cmentarzysko 
kurhanowe 

wczesne średniowieczne 4 

5. Kczewo 11-27/13 
grodzisko, 
obozowisko 

wczesne średniowiecze VIII-IX w. schyłkowy neolit  
5 

6. Ścięgnica 11-27/2 osada kultura łużycko-pomorska, oksywsko-wielbarska, wczesne średniowiecze IX-XI w. 

ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE WPISANE DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW 

Strefa W.I pełnej ochrony archeologiczno - konserwatorskiej 

Lp. Miejscowość Nr stan. AZP Funkcja Kultura archeologiczna - chronologia 
Nr  

strefy 

1.  Sycewice PGR 10-27/5 osada wczesne średniowiecze IX w. 1 

2.  Sycewice PGR 10-27/2 
cmentarzysko 
kurhanowe 

kultura łużycka 2 

3.  Reblino 10-28/49 osada kultura oksywsko-wielbarska, wczesne średniowiecze IX-X w. 3 

4.  Kobylnica 10-29/28 
cmentarzysko  
i osada 

kultura wielbarska; łużycko-pomorska, neolityczna 4 

5.  Łosino 
10-29/41 
10-29/42 
10-29/30 

osada 
osada 
osada 

wczesne średniowiecze 
wczesne średniowiecze 
wczesne średniowiecze 

5 

6.  Runowo 10-28/114 cmentarzysko kultura łużycko-pomorska 6 

7.  Runowo 
10-28/85 
10-28/82 

osada 
osada 

wczesne średniowiecze IX-XI w. 

wczesne średniowiecze IX-XI w. 
7 

8.  Kczewo 

10-27/56 
10-27/58 
10-27/57 
10-27/59 
11-27/65 
11-27/66 

osada 
osada 
osada 
osada 
osada 
osada 

kultura schyłkowo-neolityczna, łużycko-pomorska, wielbarska, wczesne 
średniowiecze IX-X w. 
kultura neolityczna, pomorska, oksywska, 
wczesne średniowiecze VIII-IX, XII w. 
kultura wielbarska, wczesne średniowiecze 
kultura oksywsko-wielbarska 
kultura oksywska 
kultura łużycko-pomorska, wczesne średniowiecze 

8 

9.  Bzowo 11-27/77 
cmentarzysko 
osada 

kultura pomorska; neolityczna, łużycko-pomorska, wielbarska, wczesne 
średniowiecze 

9 

10.  
Kczewo - 
Ścięgnica 

11-27/12 
 
 

11-27/110 
11-27/1 
11-27/3 
11-27/6 

 
 

11-27/7 
11-27/10 

 
11-27/93 

cmentarzysko 
kurhanowe 
 
osada 
cmentarzysko 
osada 
osada 
osada 
 
osada 
osada 
 
osada 

wczesne średniowieczne 
 
 
kultura łużycka, pomorska, wielbarska 
kultura pomorska 
kultura łużycko-pomorska, wczesne średniowiecze VII-VIII w. 
Schyłkowo-neolityczna, łużycko-pomorska, oksywsko-wielbarska, 
wczesnośredniowieczna VI-VIII w. kultura łużycko-pomorska, wielbarska, wczesne 
średniowiecze 
kultura łużycko-pomorska, wielbarska, 
Schyłkowo-neolityczna, łużycko-pomorska, oksywsko-wielbarska, wczesne 
średniowiecze VI-VIII w. 
kultura łużycko-pomorska 

10 

11.  Zbyszewo 12-28/3 
cmentarzysko 
kurhanowe 

łużycka? wczesne średniowiecze? 11 

12.  Zagórki 12-28/14 cmentarzysko 
kurhanowe 

łużycka? wczesne średniowiecze? 12 

13.  Zagórki 12-28/15 
cmentarzysko 
kurhanowe 

łużycka? wczesne średniowiecze? 13 
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14.  Kuleszewo 11-28/29 
cmentarzysko  
i osada, 
osada 

kultura pucharów lejkowatych 
kultura pomorska, oksywsko-wielbarska, średniowieczna 

14 

15.  Płaszewo 12-29/58 
cmentarzysko 
kurhanowe 

kultura łużycka, wczesne średniowiecze 15 

16.  Płaszewo 12-29/73 
cmentarzysko 
kurhanowe 

kultura łużycka 16 

17.  
Maszkowo - 
Luleminko 

11-28/64 cmentarzysko kultura pucharów lejkowatych 17 

Strefa W.II częściowej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej 

Lp. Miejscowość Nr stan. AZP Funkcja Kultura archeologiczna - chronologia 
Nr 

strefy 

18.  Bolesławice 9-28/86 osada wczesne średniowiecze XI-XII w. 2 

19.  Kobylnica 10-29/25 osada kultura łużycka, oksywsko-wielbarska, wczesne średniowiecze 3 

20.  Kobylnica 10-29/26 osada 
kultura łużycko-pomorska, oksywsko-wielbarska, wczesne średniowiecze VII-VIII, 
XII-XIII w. 

4 

21.  Kobylnica 10-29/29 osada kultura oksywsko-wielbarska, wczesne średniowiecze XII-XIII w. 5 

22.  Widzino 10-29/51 osada schyłkowy neolit 6 

23.  Widzino 10-29/52 osada kultura łużycko-pomorska 7 

24.  Widzino 10-29/191 osada wczesne średniowiecze XI-XIII w. 8 

25.  Reblino 10-28/33 osada kultura łużycko-pomorska, oksywsko-wielbarska 9 

26.  Sycewice 10-27/9 osada neolit 10 

27.  Sycewice 10-27/3 cmentarzysko kultura pomorska 11 

28.  Sycewice 10-27/7 osada kultura łużycko-pomorska, wczesne średniowiecze 12 

29.  Reblino 10-28/48 osada kultura oksywsko-wielbarska, średniowiecze 13 

30.  Reblino 10-28/50 osada kultura oksywska, wczesne średniowiecze X-XII w. 14 

31.  Widzino 10-28/163 osada kultura łużycko-pomorska 15 

32.  Widzino 10-28/164 osada kultura łużycko-pomorska 16 

33.  Runowo 
10-28/95 
10-28/96 

osada 
osada 

kultura łużycko-pomorska, wczesne średniowiecze 
kultura łużycko-pomorska, wczesne średniowiecze 

17 

34.  Runowo 10-28/98 osada kultura łużycko-pomorska, wczesne średniowiecze 18 

35.  Runowo 10-28/99 osada kultura łużycka 19 

36.  Runowo 10-28/72 osada wczesne średniowiecze XIII w. 20 

37.  Komorczyn 10-27/40 osada wczesne średniowiecze X-XI w. 21 

38.  Komorczyn 10-27/54 osada kultura łużycko-pomorska, wielbarska, wczesne średniowiecze X-XI w. 22 

39.  Komorczyn 10-27/55 osada wczesne średniowiecze X-XI w. 23 

40.  Słonowice 10-28/63 
cmentarzysko 
osada 

kultura pomorska, oksywska 24 

41.  Słonowice 11-28/3 cmentarzysko kultura wielbarska 25 

42.  Słonowice 11-28/11 cmentarzysko kultura pomorska 26 

43.  Łosino 10-29/35 osada kultura pomorska 27 

44.  Łosino 10-29/49 osada 
schyłkowy neolit, kultura łużycko-pomorska, wielbarska, 
wczesne średniowiecze XII-XIII w. 

28 

45.  Zajączkowo 
10-29/58 
11-29/1 

osada  
osada 

schyłkowy neolit, kultura wielbarska 
kultura oksywsko-wielbarska,  
wczesne średniowiecze XII/XIII-XIV w 

29 

46.  Zajączkowo 11-29/3 osada wczesne średniowiecze i średniowiecze XI-XIII/XIV w. 30 

47.  Zajączkowo 11-29/4 osada wczesne średniowiecze XI-XII w. 31 

48.  Kończewo 11-28/48 osada wczesne średniowiecze 32 

49.  Kończewo 11-28/57 osada wczesne średniowiecze X-XII w, średniowiecze 33 

50.  Lubuń 11-29/57 osada 
kultura łużycko-pomorska, oksywsko-wielbarska, wczesne średniowiecze 
i średniowiecze VI/VII-X, XII-XIII w. 

34 

51.  Lubuń 11-29/64 osada 
kultura łużycko-pomorska, oksywsko-wielbarska, wczesne średniowiecze 
i średniowiecze VI/VII-X, XII-XIII w. 

35 

52.  Kwakowo 11-29/13 
cmentarzysko 
osada 

kultura oksywsko-wielbarska 
wczesnobrązowa 

36 

53.  Kwakowo 11-29/18 osada kultura oksywsko-wielbarska, średniowieczna XII-XIV w. 37 

54.  Kwakowo 11-29/7 osada 
schyłkowy neolit, kultura łużycko-pomorska, oksywsko- wielbarska, 
wczesne średniowiecze VI/VII-X, XII-XIII w. 

38 
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55.  Kuleszewo 11-28/30 osada 
kultura łużycka, wczesne średniowiecze XII-XIII w., 
średniowiecze 

39 

56.  Kuleszewo 11-28/28 osada kultura pomorska 40 

57.  Kuleszewo 11-28/27 
cmentarzysko 
osada 

kultura pomorska 
neolit 

41 

58.  Słonowice 11-28/9 cmentarzysko kultura pomorska 42 

59.  Słonowice 11-28/7 cmentarzysko kultura pomorska 43 

60.  Słonowice 11-28/6 cmentarzysko kultura oksywska 44 

61.  Słonowice 11-28/13 
cmentarzysko 
osada 

kultura pomorska 
neolit, kultura wielbarska, wczesne średniowiecze, średniowiecze 

45 

62.  Słonowice 11-28/14 
cmentarzysko 
osada 

kultura pomorska; wczesne średniowiecze, średniowiecze 46 

63.  Kczewo 11-27/15 skarb kultura łużycka 47 

64.  Bzowo 11-27/52 osada 
schyłkowy neolit, pucharów lejkowatych, kultura łużycko- pomorska, oksywsko-
wielbarska, wczesne średniowiecze 

48 

65.  Kczewo 11-27/111 osada kultura wielbarska, wczesnośredniowieczna 49 

66.  Bzowo 11-27/80 osada 
kultura pucharów lejkowatych, schyłkowy neolit, łużycko- pomorska, oksywsko-
wielbarska, wczesne średniowiecze 

50 

67.  Bzowo 11-27/79 osada kultura amfor kulistych, łużycko-pomorska, oksywska, wczesne średniowiecze 51 

68.  Ścięgnica 11-27/8 cmentarzysko kultura pomorska 52 

69.  Ścięgnica 11-27/5 osada 
schyłkowy neolit, kultura pucharów lejkowatych, łużycko- pomorska, wczesne 
średniowiecze 

53 

70.  Ścięgnica 11-27/4 osada kultura amfor kulistych, łużycko-pomorska, oksywska, wczesne średniowiecze 54 

71.  Kczewo 11-27/14 osada 
kultura łużycko-pomorska, oksywsko-wielbarska, wczesne średniowiecze 
VII-VIII w. 

55 

72.  Wrząca 11-27/95 osada 
kultura łużycko-pomorska, oksywsko-wielbarska, wczesne średniowiecze 
VII-VIII w. 

56 

73.  Wrząca 11-27/94 osada schyłkowy neolit , kultura łużycko-pomorska, wczesne średniowiecze 57 

74.  Wrząca 11-28/23 skarb koniec X/XI w. 58 

75.  Słonowiczki 11-28/8 cmentarzysko wczesne średniowieczne 59 

76.  Zbyszewo 12-28/2 
cmentarzysko 
osada 

kultura amfor kulistych; ceramiki sznurowej 60 

77.  Kuleszewo 11-28/33 osada 
kultura łużycko-pomorska, wczesne średniowiecze XII-XIII w., 
średniowiecze 

61 

78.  Kuleszewo 11-28/26 
Cmentarzysko 
 i osada 

kultura pomorska 62 

79.  Kuleszewo 11-28/31 osada 
kultura łużycko-pomorska, wczesne średniowiecze XII-XIII w., 
średniowiecze 

63 

80.  Kuleszewo 11-28/25 osada 
schyłkowy neolit, kultura łużycko-pomorska, oksywsko - wielbarska, wczesne 
średniowiecze VI/VII-VIII, i średniowiecze XII-XIV w. 

64 

81.  Kwakowo 11-29/9 osada 
schyłkowy neolit , kultura łużycko-pomorska, wczesne średniowiecze VI/VII-VIII, 
i średniowiecze XII-XIV w. 

65 

82.  Kruszyna 11-29/25 osada 
schyłkowy neolit , kultura łużycko-pomorska, oksywsko-wielbarska, wczesne 
średniowiecze VI/VII-VIII i średniowiecze XII-XIV w. 

66 

83.  Kruszyna 11-29/24 osada 
schyłkowy neolit, wczesny brąz, kultura łużycko-pomorska,  
oksywsko-wielbarska, wczesne średniowiecze XI-XII w. 

66a. 

84.  Kruszyna 11-29/23 osada 
kultura łużycko-pomorska, 
oksywsko-wielbarska, wczesne średniowiecze XI-XII w. 

66b. 

85.  Żelkówko 12-29/11 cmentarzysko kultura pomorska 67 

86.  Żelkówko 12-29/10 cmentarzysko kultura pomorska 68 

87.  Płaszewo 12-29/5 cmentarzysko kultura pomorska 70 

88.  Płaszewo 12-29/51 cmentarzysko kultura pomorska 71 

89.  Płaszewo 12-29/52 cmentarzysko kultura pomorska 72 

90.  Żelkówko 12-29/27 osada kultura amfor kulistych, łużycko-pomorska, oksywsko- wielbarska 73 

91.  Żelkówko 12-29/28 osada 
kultura pucharów lejkowatych, łużycko-pomorska, 
średniowiecze 

74 

92.  Kczewo 11-27/115 cmentarzysko kultura pomorska 75 

Strefa W.III ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej 
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Lp. Miejscowość Nr stan. AZP Funkcja Kultura archeologiczna - chronologia 
Nr 

strefy 

93.  Zębowo 9-27/75 osada kultura łużycko-pomorska 1 

94.  Zębowo 9-27/76 osada kultura łużycko-pomorska 2 

95.  Zębowo 9-27/73 osada wczesne średniowiecze 3 

96.  Sycewice PGR 9-27/74 osada wczesne średniowiecze 4 

97.  Bolesławice 9-28/82 osada średniowiecze 5 

98.  Bolesławice 9-28/83 osada średniowiecze 6 

99.  Bolesławice 9-28/84 osada średniowiecze 7 

100.  Bolesławice 9-28/85 osada kultura łużycko-pomorska 8 

101.  Bolesławice 9-28/85a osada kultura łużycko-pomorska 9 

102.  Kobylnica 9-28/94 osada kultura łużycko-pomorska, średniowiecze XII-XIV w. 10 

103.  Kobylnica 9-28/93 osada wczesne średniowiecze XI-XII w. 10a. 

104.  Kobylnica 9-28/100 osada kultura łużycko-pomorska 11 

105.  Kobylnica 9-28/99 osada kultura łużycko-pomorska 12 

106.  Kobylnica 9-29/105 osada kultura łużycko-pomorska 13 

107.  Kobylnica 9-29/103 osada kultura łużycko-pomorska 14 

108.  Sycewice PGR 10-27/46 osada Kultura łużycko-pomorska 15 

109.  Sycewice PGR 10-27/45 osada kultura łużycko-pomorska, wczesne średniowiecze 16 

110.  Sycewice 10-27/6 obozowisko neolit 17 

111.  Komorczyn 
10-27/62 
10-27/63 

osada 
osada 

kultura oksywsko-wielbarska 
wczesne średniowiecze 

18 

112.  Komorczyn 10-27/64 osada kultura oksywsko-wielbarska 19 

113.  Komorczyn 10-27/68 osada kultura oksywsko-wielbarska 20 

114.  Sycewice PGR 10-28/6 osada kultura łużycko-pomorska 21 

115.  Sycewice PGR 10-28/2 osada kultura łużycko-pomorska, wczesne średniowiecze 22 

116.  Sycewice PGR 10-28/3 osada kultura oksywsko-wielbarska, wczesne średniowiecze 23 

117.  Sycewice PGR 10-28/4 osada kultura łużycko-pomorska 24 

118.  Reblino 10-28/14 osada kultura łużycko-pomorska, średniowiecze 25 

119.  Reblino 10-28/15 osada kultura łużycko-pomorska, średniowiecze 26 

120.  Reblino 10-28/16 osada kultura łużycko-pomorska, średniowiecze 27 

121.  Reblino 10-28/19 osada kultura łużycko-pomorska 28 

122.  Reblino 10-28/20 osada kultura łużycko-pomorska, wielbarska 29 

123.  Reblino 10-28/22 osada kultura łużycko-pomorska 30 

124.  Reblino 10-28/23 osada schyłkowy neolit 31 

125.  Reblino 10-28/24 osada kultura łużycko-pomorska 32 

126.  Reblino 10-28/25 osada kultura łużycko-pomorska, wczesne średniowiecze 33 

127.  Reblino 10-28/27 osada kultura łużycko-pomorska, średniowiecze 34 

128.  Reblino 10-28/29 osada kultura łużycko-pomorska, wielbarska 35 

129.  Reblino 10-28/36 osada kultura łużycko-pomorska, późne średniowiecze 36 

130.  Reblino 10-28/34 osada kultura łużycko-pomorska, późne średniowiecze 37 

131.  Reblino 10-28/32 osada kultura łużycko-pomorska, wielbarska 38 

132.  Reblino 10-28/31 osada kultura łużycko-pomorska, wczesne średniowiecze XI-XIII w. 39 

133.  Reblino 10-28/53 osada 
kultura łużycko-pomorska, oksywsko-wielbarska , 
wczesne średniowiecze XI-XII w., późne średniowiecze 

40 

134.  Reblino 10-28/52 osada kultura łużycko-pomorska 41 

135.  Reblino 10-28/42 osada kultura oksywsko-wielbarska, wczesne średniowiecze 42 

136.  Reblino 10-28/38 osada wczesne średniowiecze XI-XIII w. 43 

137.  Reblino 10-28/46 osada kultura łużycko-pomorska 44 

138.  Widzino 10-28/156 osada kultura łużycka 45 

139.  Widzino 10-28/155 osada wczesne średniowiecze XI-XIII w. 46 

140.  Widzino 10-28/157 osada kultura łużycko-pomorska 47 

141.  Widzino 10-28/161 osada kultura łużycko-pomorska 48 

142.  Widzino 10-28/185 osada kultura łużycko-pomorska, średniowiecze 49 

143.  Widzino 10-28/184 osada kultura łużycko-pomorska 50 

144.  Widzino 10-28/186 osada kultura łużycko-pomorska 51 

145.  Widzino 10-28/183 osada kultura łużycko-pomorska, średniowiecze 52 

146.  Widzino 10-28/162 osada kultura łużycko-pomorska, średniowiecze 53 

147.  Widzino 10-28/181 osada kultura łużycko-pomorska, średniowiecze 54 

148.  Widzino 10-28/180 osada kultura łużycko-pomorska 55 

149.  Widzino 10-28/176 osada kultura łużycko-pomorska 56 
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150.  Widzino 10-28/166 osada kultura łużycko-pomorska 57 

151.  Widzino 10-28/167 osada kultura łużycko-pomorska, wczesne średniowiecze 58 

152.  Widzino 10-28/169 osada kultura łużycko-pomorska, wczesne średniowiecze 59 

153.  Widzino 10-28/172 osada kultura łużycko-pomorska, wczesne średniowiecze 60 

154.  Widzino 10-28/174 osada kultura łużycko-pomorska, wczesne średniowiecze 61 

155.  Widzino 10-28/173 osada kultura łużycko-pomorska, wczesne średniowiecze 62 

156.  Widzino 10-28/175 osada schyłkowy neolit, kultura łużycko-pomorska, wczesne średniowiecze 63 

157.  Widzino 10-28/177 osada kultura łużycko-pomorska, wczesne średniowiecze 64 

158.  Widzino 10-28/178 osada kultura łużycko-pomorska, wczesne średniowiecze 65 

159.  Widzino 10-28/130 osada wczesny brąz, wczesne średniowiecze 66 

160.  Widzino 10-28/131 osada pradzieje 67 

161.  Widzino 10-28/176 osada schyłkowy neolit, kultura łużycko-pomorska, wczesne średniowiecze 68 

162.  Widzino 10-28/179 osada kultura łużycko-pomorska 69 

163.  Kobylnica 10-28/192 osada kultura łużycko-pomorska 70 

164.  Kobylnica 10-28/191 
osada 
osada 

kultura łużycko-pomorska, oksywsko-wielbarska 
wczesne średniowiecze 

71 

165.  Kobylnica 10-28/189 osada kultura wielbarska 72 

166.  Runowo 10-28/93 osada kultura łużycko-pomorska, wczesne średniowiecze 73 

167.  Runowo 10-28/86 osada wczesne średniowiecze 74 

168.  Runowo 10-28/77 osada kultura pomorska 75 

169.  Runowo 10-28/73 osada wczesne średniowiecze 76 

170.  Runowo 10-28/70 osada kultura ceramiki sznurowej 77 

171.  Runowo 10-28/74 osada kultura łużycko-pomorska, wczesne średniowiecze, średniowiecze 78 

172.  Runowo 10-28/71 osada kultura łużycko-pomorska, wczesne średniowiecze 79 

173.  Runowo 10-28/69 osada kultura łużycko-pomorska, średniowiecze 80 

174.  Runowo 10-28/68 osada kultura łużycko-pomorska, średniowiecze 81 

175.  Runowo 10-28/67 osada kultura łużycko-pomorska, średniowiecze 82 

176.  Słonowiczki 10-28/64 osada kultura łużycko-pomorska, średniowiecze 83 

177.  Kończewo 10-28/125 osada kultura łużycko-pomorska, wczesne średniowiecze 84 

178.  Kończewo 10-28/126 osada kultura łużycko-pomorska 85 

179.  Runowo 
10-28/122 
10-28/124 

osada 
osada 

kultura łużycko-pomorska 
kultura łużycko-pomorska 

86 

180.  Runowo 10-28/123 osada kultura łużycko-pomorska 87 

181.  Runowo 10-28/121 osada kultura łużycko-pomorska 88 

182.  Runowo 10-28/117 osada kultura łużycko-pomorska 89 

183.  Runowo 
10-28/115 
10-28/116 

osada 
osada 

kultura łużycko-pomorska 
kultura łużycko-pomorska 

90 

184.  Runowo 10-28/118 osada kultura łużycko-pomorska 91 

185.  Runowo 10-28/119 osada kultura łużycko-pomorska 92 

186.  Runowo 10-28/112 osada kultura łużycko-pomorska 93 

187.  Runowo 10-28/111 osada kultura łużycko-pomorska, oksywsko-wielbarska 94 

188.  Runowo 
10-28/108 
10-28/109 
10-28/110 

osada 
osada 
osada 

kultura łużycko-pomorska, wczesne średniowiecze wczesne średniowiecze, 
wczesne średniowiecze 

95 

189.  Runowo 10-28/105 osada wczesne średniowiecze 96 

190.  Runowo 
10-28/103 
10-28/104 

osada 
osada 

wczesne średniowiecze 
wczesne średniowiecze 

97 

191.  Runowo 10-28/106 osada wczesne średniowiecze 98 

192.  Runowo 10-28/107 osada kultura łużycko-pomorska, wczesne średniowiecze 99 

193.  Runowo 10-28/97 osada średniowiecze XII-XIV w. 100 

194.  Runowo 10-28/94 osada kultura łużycko-pomorska, wczesne średniowiecze 101 

195.  Runowo 10-28/99 osada kultura łużycka 102 

196.  Runowo 10-28/101 osada kultura łużycko-pomorska , oksywsko-wielbarska 103 

197.  Kobylnica 10-29/77 osada kultura łużycko-pomorska , oksywsko-wielbarska 104 

198.  Kobylnica 10-29/80 osada 
kultura łużycko-pomorska, oksywsko-wielbarska,  
wczesne średniowiecze 

105 

199.  Kobylnica 10-29/61 osada 
kultura łużycko-pomorska, oksywsko-wielbarska,  
wczesne średniowiecze 

106 

200.  Kobylnica 10-29/60 osada kultura łużycko-pomorska 107 

201.  Łosino 10-29/31 osada wczesne średniowiecze IX-X i średniowiecze XII-XIII 108 

202.  Łosino 10-29/32 osada kultura wielbarska, średniowiecze XII-XIII w. 109 

203.  Łosino 10-29/36 osada wczesne średniowiecze 110 

204.  Łosino 10-29/37 obozowisko schyłkowy neolit, wczesny brąz 111 
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205.  Łosino 10-29/33 osada kultura łużycko-pomorska 112 

206.  Kobylnica 10-29/34 osada kultura łużycko-pomorska 113 

207.  Łosino 10-29/45 osada 
kultura łużycko-pomorska, 
wczesne średniowiecze i średniowiecze XII-XIII w. 

114 

208.  Łosino 10-29/44 osada 
kultura łużycko-pomorska,  
wczesne średniowiecze i średniowiecze XII-XIII w. 

115 

209.  Łosino 10-29/40 osada 
kultura łużycko-pomorska wczesne średniowiecze 
i średniowiecze XII-XIII w. 

116 

210.  Łosino 10-29/38 osada 
kultura łużycko-pomorska wczesne średniowiecze  
i średniowiecze XII-XIII w. 

117 

211.  Łosino 10-29/39 osada wczesne średniowiecze i średniowiecze XII-XIII w. 118 

212.  Łosino 10-29/48 osada wczesne średniowiecze i średniowiecze XII-XIII w. 119 

213.  Łosino 10-29/46 osada 
kultura wielbarska, wczesne średniowiecze 
 i średniowiecze XII-XIII w. 

120 

214.  Łosino 10-29/47 osada wczesne średniowiecze i średniowiecze XII-XIII w. 121 

215.  Łosino 10-29/50 osada wczesne średniowiecze i średniowiecze XII-XIII w. 122 

216.  Łosino 10-29/54 osada wczesne średniowiecze i średniowiecze XII-XIII w. 123 

217.  Łosino 10-29/51 osada schyłkowy neolit, wczesny brąz 124 

218.  Łosino 10-29/52 osada kultura łużycko-pomorska 125 

219.  Łosino 10-29/53 osada kultura łużycko-pomorska 126 

220.  Zajączkowo 10-29/143 osada wczesne średniowiecze i średniowiecze XII-XIII w. 127 

221.  Zajączkowo 10-29/55 osada wczesne średniowiecze i średniowiecze XII-XIII w. 128 

222.  Zajączkowo 10-29/56b osada wczesne średniowiecze i średniowiecze XII-XIII w. 129 

223.  Zajączkowo 10-29/56 osada wczesne średniowiecze i średniowiecze XII-XIII w. 130 

224.  Zajączkowo 10-29/56a osada wczesne średniowiecze i średniowiecze XII-XIII w. 131 

225.  Zajączkowo 10-29/57 osada wczesne średniowiecze i średniowiecze XII-XIII w. 132 

226.  Sierakowo 10-28/138 osada wczesny brąz, wczesne średniowiecze 133 

227.  Kończewo 11-28/45 obozowisko neolit 134 

228.  Kończewo 11-28/44 obozowisko kultura ceramiki sznurowej 136 

229.  Kończewo 11-28/61 osada kultura wielbarska, wczesne średniowiecze 137 

230.  Kończewo 11-28/47 osada kultura wielbarska, wczesne średniowiecze 138 

231.  Kończewo 11-28/50 osada kultura wielbarska 139 

232.  Kończewo 11-28/52 osada 
kultura łużycko-pomorska , oksywsko-wielbarska,  
wczesne średniowiecze 

140 

233.  Kończewo 11-28/49 osada 
kultura łużycko-pomorska , oksywsko-wielbarska,  
wczesne średniowiecze 

141 

234.  Kończewo 11-28/51 osada kultura łużycko-pomorska , późne średniowiecze 142 

235.  Kuleszewo 11-28/43 osada kultura oksywsko-wielbarska, wczesne średniowiecze 143 

236.  Kuleszewo 11-28/40 osada wczesne średniowiecze IX-XI w. 144 

237.  Kuleszewo 11-28/38 osada kultura łużycko-pomorska 145 

238.  
Luleminko- 
Maszkowo 

11-28/65 osada kultura łużycko-pomorska 146 

239.  Słonowice 11-28/5 osada wczesne średniowiecze 147 

240.  Słonowice 11-28/4 osada kultura ceramiki sznurowej, pomorska, wczesne średniowiecze 148 

241.  Słonowiczki 11-28/12 osada wczesne średniowiecze 149 

242.  Słonowiczki 11-28/10 osada wczesne średniowiecze 150 

243.  Słonowiczki 11-28/20 osada kultura łużycko-pomorska 151 

244.  Kczewo 11-27/118 osada kultura wielbarska, wczesne średniowiecze 152 

245.  Kczewo 11-27/117 obozowisko neolit 153 

246.  Kczewo 11-27/116 obozowisko? mezolit? 154 

247.  Kczewo 11-27/103 osada wczesne średniowiecze 155 

248.  Kczewo 11-27/104 osada schyłkowy neolit, wczesny brąz, wczesne średniowiecze 156 

249.  Kczewo 11-27/105 osada 
kultura łużycko-pomorska, wczesny brąz,  
wczesne średniowiecze 

157 

250.  Kczewo 11-27/114 osada kultura wielbarska, wczesne średniowiecze 158 

251.  Kczewo 11-27/106 osada 
schyłkowy neolit, wczesny brąz, łużycko-pomorska,  
wczesne średniowiecze 

159 

252.  Kczewo 11-27/108 osada kultura łużycko-pomorska, wczesne średniowiecze 160 

253.  Kczewo 11-27/107 osada wczesne średniowiecze 161 

254.  Kczewo 11-27/102 osada neolit, wczesne średniowiecze 162 

255.  Słonowiczki 11-27/100 osada kultura wielbarska, wczesne średniowiecze 163 

256.  Słonowiczki 11-27/101 osada kultura wielbarska, wczesne średniowiecze 164 

257.  Słonowiczki 11-27/99 osada kultura łużycko-pomorska 165 
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258.  Bzowo 11-27/120 osada kultura łużycko-pomorska 166 

259.  Bzowo 11-27/82 osada kultura łużycko-pomorska 167 

260.  Bzowo 11-27/58 osada kultura łużycko-pomorska 168 

261.  Bzowo 11-27/51 osada kultura łużycko-pomorska, wielbarska 169 

262.  Bzowo 11-27/53 osada kultura łużycko-pomorska, wczesne średniowiecze 170 

263.  Bzowo 11-27/78 osada schyłkowy neolit, wczesny brąz, wczesne średniowiecze 171 

264.  Bzowo 11-27/75 osada schyłkowy neolit, wczesny brąz, wczesne średniowiecze 172 

265.  Bzowo 11-27/74 osada kultura wielbarska, wczesne średniowiecze 173 

266.  
Bzowo- 
Ścięgnica 

11-27/73 osada kultura oksywska, wczesne średniowiecze 174 

267.  Ścięgnica 11-27/71 osada kultura oksywska, wczesne średniowiecze 175 

268.  Ścięgnica 11-27/70 osada kultura oksywska, wczesne średniowiecze 176 

269.  Ścięgnica 11-27/11 osada wczesne średniowiecze 177 

270.  Ścięgnica 11-27/89 osada kultura wielbarska, wczesne średniowiecze 178 

271.  Ścięgnica 11-27/90 osada kultura wielbarska, wczesne średniowiecze 179 

272.  Ścięgnica 11-27/92 osada neolit, wczesne średniowiecze 180 

273.  Ścięgnica 11-27/4 osada 
kultura łużycko-pomorska, oksywsko-wielbarska,  
wczesne średniowiecze 

181 

274.  Wrząca 11-27/86 osada 
kultura łużycko-pomorska, oksywsko-wielbarska,  
wczesne średniowiecze 

182 

275.  Ścięgnica 12-27/5 osada kultura łużycko-pomorska, wczesne średniowiecze VII-VIII w. 183 

276.  Zbyszewo 12-28/9 osada neolit 184 

277.  Zbyszewo 12-28/1 osada kultura łużycko-pomorska, wczesne średniowiecze 185 

278.  Zbyszewo 12-28/6 osada kultura łużycko-pomorska, wczesne średniowiecze 186 

279.  Zbyszewo 12-28/4 osada? pradzieje 187 

280.  Zbyszewo 12-28/10 obozowisko neolit 188 

281.  Zagórki 12-28/11 obozowisko neolit 189 

282.  Lulemino 12-28/20 osada kultura łużycko-pomorska, wczesne średniowiecze 190 

283.  Płaszewo 12-28/24 osada kultura łużycko-pomorska 191 

284.  Płaszewo 12-29/54 osada wczesne średniowiecze 192 

285.  Płaszewo 12-29/57 osada wczesne średniowiecze 193 

286.  Płaszewo 12-29/59 osada wczesne średniowiecze, późne średniowiecze 194 

287.  Płaszewo 12-29/60 osada wczesne średniowiecze, późne średniowiecze 195 

288.  Płaszewo 12-29/67 osada kultura łużycko-pomorska, wielbarska 196 

289.  Płaszewo 12-29/68 osada kultura łużycko-pomorska, wielbarska, wczesne średniowiecze 197 

290.  Płaszewo 12-29/70 osada kultura łużycko-pomorska, wczesne średniowiecze 198 

291.  Płaszewo 12-29/72 osada kultura amfor kulistych 199 

292.  Kruszyna 12-29/9 osada neolit, kultura łużycko-pomorska 200 

293.  Kruszyna 12-29/8 osada kultura łużycko-pomorska, wczesne średniowiecze 201 

294.  Kruszyna 12-29/4 obozowisko neolit 201a. 

295.  Żelkówko 12-29/35 osada kultura łużycko-pomorska, wielbarska 202 

296.  Żelkówko 12-29/38 osada kultura łużycko-pomorska, wielbarska 203 

297.  Żelkówko 12-29/32 osada kultura łużycko-pomorska 204 

298.  Żelkówko 12-29/15 osada kultura łużycko-pomorska, wielbarska, wczesne średniowiecze 205 

299.  Żelkówko 12-29/17 osada kultura wielbarska, wczesne średniowiecze 206 

300.  Żelkówko 12-29/37 osada kultura wielbarska, wczesne średniowiecze 207 

301.  Żelkówko 12-29/43 osada kultura łużycko-pomorska 208 

302.  Żelkówko 12-29/49 osada kultura łużycko-pomorska 209 

303.  Żelkówko 12-29/19 osada kultura wielbarska, średniowiecze 210 

304.  Żelkówko 12-29/40 osada kultura łużycko-pomorska, wielbarska, wczesne średniowiecze 211 

305.  Żelkówko 12-29/21 osada neolit, kultura łużycko-pomorska, wielbarska, wczesne średniowiecze 212 

306.  Żelkówko 12-29/22 osada neolit, kultura łużycko-pomorska, wielbarska, wczesne średniowiecze 213 

307.  Żelkówko 12-29/30 osada kultura wielbarska 214 

308.  Żelkówko 12-29/31 osada kultura wielbarska 215 

309.  Żelkówko 12-29/45 osada kultura wielbarska 216 

310.  Żelkówko 12-29/39 osada kultura łużycko-pomorska, wielbarska, wczesne średniowiecze 217 

311.  Żelkówko 12-29/25 osada kultura łużycko-pomorska, wielbarska, wczesne średniowiecze 218 

312.  Żelkówko 12-29/26 osada kultura łużycko-pomorska 219 

313.  Żelkówko 11-29/44 osada kultura łużycko-pomorska, wczesne średniowiecze 220 

314.  Żelkówko 11-29/45 osada kultura łużycko-pomorska, wczesne średniowiecze 221 
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315.  Żelkówko 11-29/42 osada kultura łużycko-pomorska, oksywsko-wielbarska 222 

316.  Żelkówko 11-28/39 osada kultura łużycko-pomorska 223 

317.  Żelkówko 11-29/46 osada kultura łużycko-pomorska 224 

318.  Kruszyna 11-29/29 osada schyłkowy neolit, wczesny brąz, kultura łużycko-pomorska 225 

319.  Kruszyna 11-29/30 osada kultura łużycko-pomorska, oksywsko-wielbarska 226 

320.  Żelkówko 11-29/43 osada kultura łużycko-pomorska, oksywsko-wielbarska 227 

321.  Kwakowo 11-29/12 osada schyłkowy neolit, pradzieje 228 

322.  Kruszyna 11-29/28 osada schyłkowy neolit, wczesny brąz, kultura łużycko-pomorska 229 

323.  Kruszyna 11-29/27 osada schyłkowy neolit, wczesny brąz, kultura łużycko-pomorska 230 

324.  Kruszyna 11-29/26 osada schyłkowy neolit, wczesny brąz, kultura łużycko-pomorska 231 

325.  Lulemino 11-29/35 osada średniowiecze XII-XIV w. 233 

326.  Lulemino 11-29/34 osada wczesne średniowiecze i średniowiecze XI-XIV w. 234 

327.  Lulemino 11-29/36 osada wczesne średniowiecze XI-XII w. 235 

328.  Lulemino 11-29/37 osada wczesne średniowiecze XI-XII w. 236 

329.  Kwakowo 11-29/33 osada wczesne średniowiecze i średniowiecze XI-XIV w. 237 

330.  Kwakowo 11-29/10 osada kultura łużycko-pomorska, wczesne średniowiecze XI-XII w. 238 

331.  Kwakowo 11-29/8 osada kultura łużycko-pomorska, wczesne średniowiecze XI-XII w. 239 

332.  Kwakowo 11-29/21 osada kultura łużycko-pomorska, wczesne średniowiecze XI-XII w. 240 

333.  Kwakowo 11-29/5 osada kultura łużycko-pomorska 241 

334.  Kwakowo 11-29/6 osada średniowiecze XII-XIV w. 242 

335.  Kwakowo 11-29/17 osada wczesne średniowiecze XI-XII w. 243 

336.  Kwakowo 11-29/16 osada kultura oksywsko-wielbarska wczesne średniowiecze XI-XII w. 244 

337.  
Luleminko- 
Maszkowo 

11-29/15 osada kultura oksywsko-wielbarska wczesne średniowiecze XI-XII w. 245 

338.  Kwakowo 11-29/14 osada kultura wielbarska 246 

339.  Kwakowo 11-29/20 osada 
kultura oksywsko-wielbarska wczesne średniowiecze  
i średniowiecze IX-XI w. 

247 

340.  Lubuń 11-29/49 osada 
kultura łużycko-pomorska, wczesne średniowiecze  
i średniowiecze XII-XIII w. 

248 

341.  Lubuń 11-29/50 osada schyłkowy neolit, wczesny brąz, kultura łużycko-pomorska 249 

342.  Lubuń 11-29/54 osada wczesne średniowiecze XI-XII w. 250 

343.  Lubuń 11-29/52 osada wczesne średniowiecze XI-XII w. 251 

344.  Lubuń 11-29/53 osada wczesne średniowiecze XI-XII w. 252 

345.  Lubuń 11-29/56 osada wczesne średniowiecze XII-XIV w. 253 

346.  Lubuń 11-29/58 osada kultura oksywsko-wielbarska 254 

347.  Lubuń 11-29/59 osada 
kultura oksywsko-wielbarska, wczesne średniowiecze VIII-IX w. 
i średniowiecze XII-XIV w. 

255 

348.  Lubuń 11-29/60 osada 
schyłkowy neolit, wczesny brąz, kultura łużycko-pomorska, 
wczesne średniowiecze 

256 

349.  Lubuń 11-29/61 osada kultura oksywsko-wielbarska, średniowiecze XII-XIV w. 257 

350.  Lubuń 11-29/62 osada kultura oksywsko-wielbarska, średniowiecze XII-XIV w. 258 

351.  Lubuń 11-29/63 osada kultura oksywsko-wielbarska, średniowiecze XII-XIV w. 259 

352.  Lubuń 11-29/65 osada wczesne średniowiecze XI-XII w. 260 

353.  Lubuń 11-29/74 osada kultura łużycko-pomorska, wczesne średniowiecze XII-XIII w. 261 

354.  Kwakowo 11-29/22 osada schyłkowy neolit 262 

 


