UCHWAŁA NR XVII.148.2020
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 27 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2018-2019 „Gminnego programu opieki nad
zabytkami dla miasta Złotowa na lata 2018 – 2021”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 282) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji w latach 2018-2019 „Gminnego programu opieki nad zabytkami
dla miasta Złotowa na lata 2018 – 2021” stanowiące załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Stanisław Wojtuń
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Załącznik do uchwały Nr XVII.148.2020
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 27 maja 2020 r.

Wprowadzenie
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wprowadza obowiązek
sporządzania programów opieki nad zabytkami przez samorządy zarówno wojewódzkie, jak
i powiatowe oraz gminne. Zgodnie z artykułem 87 tejże ustawy, gminny program opieki nad zabytkami
sporządzany jest przez Burmistrza Miasta na okres 4 lat i po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków podlega uchwaleniu przez Radę Miejską. Program ogłaszany jest
w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
z dnia 23 lipca 2003 r. z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami Burmistrz Miasta
zobowiązany jest sporządzić, co dwa lata, sprawozdanie i przedstawić je do akceptacji Radzie Miejskiej.
„Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla miasta Złotowa na lata 2018 – 2021” został przyjęty
uchwałą Nr XL.290.2018 z dnia 28 maja 2018 r. Uchwała powyższa została ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 06 czerwca 2018 r., poz. 4614.
Niniejsze sprawozdanie obejmuje dwuletni okres realizacji programu.
Zgodnie z ustaleniami dotyczącymi oceny i monitoringu, zawartymi w Rozdziale 9. „Gminnego
programu opieki nad zabytkami na lata 2018 – 2021”, po czterech latach program powinien zostać
zaktualizowany i ponownie przyjęty przez Radę Miejską.
Sprawozdanie z realizacji w latach 2018 – 2019 „Gminnego program opieki nad zabytkami dla miasta
Złotowa na lata 2018 – 2021” zostanie przekazane Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków
w Poznaniu Delegatura w Pile.
Zgodnie z art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
wójt, burmistrz, prezydent miasta, prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart
adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte:
 zabytki nieruchome wpisane do rejestru;
 inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;
 inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
W związku z powyższym dnia 23 lutego 2017 r. Burmistrz Miasta Złotowa wydał Zarządzenie
Nr 43.2017 w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Złotowa opracowanej w formie
zbioru kart adresowych dla wszystkich obiektów wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w wykazie
wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz dla stanowisk archeologicznych także w formie zbioru kart
adresowych.
Gminna ewidencja zabytków stanowi jedną z równorzędnych podstaw do objęcia zamieszczonego w niej
obiektu ochroną konserwatorską m.in. w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Złotowa.

Realizacja „Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2018 – 2021”
Program zakłada realizacje następujących celów:
1) włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych wynikających z koncepcji
przestrzennego zagospodarowania kraju;
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2)
3)
4)
5)

6)
7)

uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa
archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej;
zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania;
wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;
podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych,
turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków
finansowych na opiekę nad zabytkami;
określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe
związane z wykorzystaniem tych zabytków;
podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad
zabytkami

oraz
1) zapoznanie z zasobami dziedzictwa kulturowego, historią i zabytkami miasta Złotowa, w tym także
rozróżnienie obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego
i figurujących w Gminnej Ewidencji Zabytków ,
2) wspieranie działań zmierzających do pozyskania środków finansowych na opiekę nad zabytkami,
3) uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków przy sporządzaniu i zmianie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy.
Zadania z zakresu opieki nad zabytkami w mieście Złotów uwzględnione są w „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, przyjętym przez Radę Miejską
w Złotowie uchwałą Nr XXI/138/05 z dnia 24 marca 2005 r. Studium formułuje szereg ustaleń
szczegółowych, których celem jest ochrona najcenniejszego pod względem historyczno – kulturowym
obszaru miasta.
Zapisy pozwalające na ochronę dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych
oraz dóbr kultury współczesnej zawarte są również w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego.
Prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru lub w jego otoczeniu wymaga uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez
właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków (Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
w Poznaniu Delegatura w Pile).
W przypadku, gdy na terenie planowanej inwestycji nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje
w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Projekty decyzji o warunkach zabudowy (w odniesieniu do
obszarów objętych formami ochrony zabytków oraz ujętych w ewidencji zabytków) dla planowanych
inwestycji położonych między innymi na obszarze średniowiecznych i nowożytnych nawarstwień
kulturowych na terenie założenia urbanistycznego miasta Złotowa wpisanego do rejestru zabytków pod
nr A-61/505 decyzją z dnia 25.11.1965 r. wydawane są przez Burmistrza Miasta Złotowa, po uprzednim
ich uzgodnieniu z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Dodatkowo, w przypadku, gdy budowa zlokalizowana jest w strefie historycznych nawarstwień
kulturowych miasta wpisanego do rejestru zabytków, inwestor zobowiązany jest do przeprowadzenia
badań archeologicznych podczas realizacji inwestycji.

Najwyższe znaczenie dla miasta Złotowa mają:


zabytki nieruchome (wpisane do rejestru zabytków):



Układ urbanistyczny – nr rejestru A – 61/505, decyzja z dnia 25.11.1965 r.
Kościół rzymsko – katolicki parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP przy ul. Panny Marii; 1660 –
1664 r.; nr rejestru 661/Wlkp/A, decyzja z dnia 29.08.1953 r. (dawniej nr rej. A – 62/12)
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Kościół rzymsko – katolicki parafialny p.w. św. Rocha przy ul. Staszica wraz z cmentarzem;
kościół – 1904 r., cmentarz XVIII/XIX w.; nr rejestru 299/Wlkp/A, decyzja z dnia 19.04.2006 r.
Ewangelicka kaplica cmentarna przy ul. Staszica, 1906 r., nr rej.: 1036/Wlkp/A z 4.12.2017
Kościół fil. p.w. św. Stanisława Kostki na placu Kościuszki; 1829 – 1830 r.; nr rejestru
669/Wlkp/A decyzja z dnia 02.04.1959 r (dawniej nr rej. A – 63/189)
Zespół pałacowo – parkowy, ul. Jastrowska 14 (dawniej Plac Zamkowy)
 Pałac – XVIII/XIX w. nr rejestru A – 64/504 decyzją z dnia 25.11.1965 r.
 Park – XVIII w. nr rejestru A – 461 decyzją z dnia 12.10.1983 r.
Starostwo Powiatowe, Al. Piasta 32; 1911 – 1912 r.; nr rejestru A – 672, decyzja z dnia
13.03.1990 r.
Dom Polski, ul. ks. dr Domańskiego; 1906 – 1907 r., nr rejestru A – 802, decyzja z dnia
16.12.1998 r.
Dom szachulcowy – szczytowy, ob. Muzeum Ziemi Złotowskiej, ul. Wojska Polskiego 2a;
1 poł. XVIII w.; nr rejestru 663/Wlkp/A, decyzja z dnia 23.11.1965 r. (dawniej nr rej. A –
66/506)
Dom szachulcowy – szczytowy, ul. Kościelna 3; XVIII/XIX w. odbudowany w latach 80 – tych
XX w.; nr rejestru 662/Wlkp/A, decyzja z dnia 11.03.1985 r. (dawniej nr rej. A – 515)
Dom szachulcowy – szczytowy, ul. Kościelna 5; 1 połowa XIX w. odbudowany w latach 80 –
tych XX w.; nr rejestru 666/Wlkp/A, decyzja z dnia 11.03.1985 r. (dawniej nr rej. A – 516)
Dom szachulcowy – kalenicowy, ul. Obrońców Warszawy 31; 1829 r., odbudowany w latach
80 – tych XX w.; nr rejestru 664/Wlkp/A, decyzja z dnia 26.03.1985 r. (dawniej nr rej. A – 517)
Dom w zespole folwarcznym, ul. Dwór Złotowski 11; poł XIX w.; nr rejestru 665/Wlkp/A,
decyzja
z dnia 25.11.1965 r. (dawniej nr rej. A – 67/508)
Zespół Zakładu Wodociągów, ul. Wodociągowa 1; 1912 r.; nr rejestru A – 765, decyzja z dnia
10.10.1995 r.
Spichlerz kamienny, ul. Paderewskiego 13/14, 1780 r.; nr rejestru A – 68/507, decyzja z dnia
25.11.1965 r.
Spichlerz szachulcowy, ul. Kościelna 2b; k. XIX w.; nr rejestru A – 803, decyzja z dnia
20.12.1998 r.
chałupa podcieniowa przeniesiona ze wsi Święta nr 98 z ok. 1800 r.; nr rej. A – 44/188, decyzja
z dnia 02.04.1959 r. (na terenie „Zagrody Krajeńskiej”)

zabytki ruchome (wpisane do rejestru zabytków), które znajdują się w poniższych obiektach :

 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. WNIEBOWZIĘCIA NMP
Wyposażenie kościoła wpisane do rejestru zabytków pod numerem 64 B decyzją z dnia 12.02.1971 r.,
w większości barokowe, obejmuje m.in.: ołtarze wraz z rzeźbami i obrazami (ołtarz główny oraz cztery
ołtarze boczne: p.w. św. Andrzeja, p.w. św. Piotra, p.w. św. Anny, p.w. Matki Boskiej), ambonę,
chrzcielnicę, grupę rzeźbiarską – Ukrzyżowanie na belce tęczowej, sarkofag Zygmunta Aleksandra
Grudzińskiego, ławy kolatorskie i feretrony. Pozostałe elementy zabytkowego wystroju i wyposażenia
kościoła ujęte są w wojewódzkiej ewidencji zabytków m.in.: zespół malowideł ściennych w prezbiterium,
nawie oraz kaplicach bocznych, wykonanych w latach 60-tych XX w.
 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. św. ROCHA
Wyposażenie kościoła wpisane do rejestru zabytków pod numerem 84/Wlkp/B decyzją z dnia
20.04.2006 r., stanowi w większości neogotycki, kompletnie zachowany zespół obejmujący m.in.: ołtarz
główny wraz z rzeźbami, ołtarze boczne z obrazami: p.w. MB Niepokalanie Poczętej oraz p.w. św.
Józefa, prospekt organowy, komplet ławek, polichromie ornamentalne w prezbiterium i nawie, zespół
witraży, posadzki, a także kapliczkę z rzeźbą św. Rocha usytuowaną na zewnątrz kościoła.
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 BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO przy al. Piasta 32
Zespół witraży stanowiący wystrój Starostwa Powiatowego, wpisany jest do rejestru zabytków pod
numerem 104/Wlkp/B decyzją z dnia 17.09.2007 r. Przedmiotowe witraże pochodzą z 1911 r. i zostały
wykonane w stylu secesyjnym.

W celu udostępnienia i upowszechnienia wiedzy na temat zabytków oraz umożliwienia zapoznania
z zasobami dziedzictwa kulturowego, historią i zabytkami miasta Złotowa, w tym także rozróżnienia
obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego i figurujących w Gminnej
Ewidencji Zabytków na stronie internetowej urzędu bip.zlotow.pl w zakładce Gospodarka
Przestrzenna/Zabytki znajdują się linki z:
 Gminną Ewidencją Zabytków,
 Uchwałą Nr XL.290.2018 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia
„Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta Złotowa na lata 2018 – 2021”
 Sprawozdaniem z realizacji "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Złotowa na
lata 2014 – 2017"
 Uchwałą Nr XXXV.335.2014 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie
przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta Złotowa na lata 2014 – 2017”.

W zakresie dokumentów planistycznych w 2018 r. przyjęto:
1. Uchwałę Nr XLIII.312.2018 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 września 2018 r. w sprawie
oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Miasto Złotów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na
terenie Gminy miasto Złotów, w której stwierdzono brak aktualności studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa przyjętego uchwałą Nr XXI/138/05
Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 marca 2005 r.
2. Uchwałę Nr XXXIX.276.2018 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego obszar
położony między ul. Kolejową a ul. Szpitalną, w której w §6 wprowadzono zapis: „W zakresie
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr
kultury współczesnej ustala się, iż wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty
zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej
zgodnie z ustawą z dnia 23lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.”
3. Uchwałę Nr XLI.297.2018 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego obszar
położony wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 188 przy ul. Powstańców, w której w §4 wprowadzono
zapis: „W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów
kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej ustala się: 1) strefę ochrony konserwatorskiej
stanowiska archeologicznego, na terenie której realizacja robót ziemnych wymagać będzie
prowadzenia badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi, przed uzyskaniem
decyzji o pozwoleniu na budowę, 2) wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty
zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej
zgodnie z ustawą z dnia 23lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.”
4. Uchwałę Nr XLIII.311.2018 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 września 2018 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego obszar
położony między ul. Leśną a ul. 8 Marca oraz działki nr 27/35 i 27/42 położone między
ul. Wielatowską a ul. 8 Marca, w której w §4 wprowadzono zapis: W zakresie zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury
współczesnej ustala się: 1) strefę ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego, na
terenie której realizacja robót ziemnych wymagać będzie prowadzenia badań archeologicznych
zgodnie z przepisami odrębnymi, przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę,
2) wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome
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i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 23lipca 2003r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.”
W okresie sprawozdawczym nie aktualizowano opracowanego w 2010 r., na podstawie Rozporządzenia
Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2004 r., nr 212, poz. 2153), Gminnego
planu ochrony zabytków nieruchomych na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

Najważniejszym zadaniem gminy jest powstrzymanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie
ich do jak najlepszego stanu zachowania dla przyszłych pokoleń. W okresie sprawozdawczym przy
obiektach zabytkowych, stanowiących własność gminy prowadzono:
 Remont Cmentarza Wojennego
23 grudnia 2019 r. zakończono remont cmentarza wojennego. W ramach zrealizowanej
inwestycji wykonano roboty mające na celu poprawę bezpieczeństwa obiektu oraz poprawę
wizerunku i estetyki cmentarza. Wykonane prace polegały m.in. na rozebraniu murków, obrzeży,
wykonania podbudowy, oporników, ław betonowych, ułożeniu płyt kamiennych, przełożeniu
chodników i zagospodarowania terenu zieleni. W wyniku zrealizowanej inwestycji cmentarz
wojenny uzyskał nowe oblicze. Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury
i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju”
w kwocie 126 264,38 zł.

Zdjęcie cmentarza po remoncie
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Zdjęcie cmentarza po remoncie


Powstanie Parku Pamięci
Na dawnym cmentarzu ewangelickim 19.12.2019 r. zakończono prace mające na celu
podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej. Powstał w tym miejscu Park
Pamięci – ostoja zadumy z utwardzonymi nawierzchniami opartymi o ślady dawnych ścieżek
i obecnie wydeptanych traków. Projekt był współfinansowany ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014 – 2020, działanie 2.5 w kwocie 241 042,38 zł.



Rozpoczęcie prac nad j. Baba
30 grudnia 2019 r. podpisano umowę na realizacje prac dot. podniesienia jakości
zagospodarowania terenów zielonych. Inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na prowadzenie
badań archeologicznych. Zaprojektowano budowę infrastruktury parkowej – ścieżek
spacerowych wraz z montażem ławek parkowych i koszy na odpady komunalne, na podstawie
koncepcji programowo – przestrzennej pn.: „Jezioro Baba – park przy ulicy Mokrej”, autorstwa
dr Elżbiety Szopińskiej. Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności,
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5,
oś priorytetowa II – Projekt pn. „Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni
miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów: jezioro Baba – park (teren) przy ul. Mokrej”.

Ponadto opracowano dokumentacje dotyczące:
 remontu kaplicy przycmentarnej przy ul. Staszica
W lutym 2019 r. opracowano projekt budowlany remontu kaplicy przycmentarnej, która decyzją
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2017 r.
została wpisana do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego pod nr 1036/Wlkp/A.
Projekt przewiduje wymianę pokrycia dachowego, wymianę opierzeń, rynien i rur spustowych,
remont więźby dachowej, remont ślusarki okiennej z jej oszkleniem, wymianę bram i drzwi
zewnętrznych, oczyszczenie ceglanych elewacji. W dniu 28 lutego 2019 r. uzyskano pozwolenie
Nr 44/2019/A na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
wydane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Pile. Następnie uzyskano decyzję Nr 240 z dnia
14 czerwca 2019 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę
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obejmujące wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie kaplicy cmentarnej wydaną
przez Starostę Złotowskiego. W lipcu 2019 r. opracowano również dokumentację pn.
„Konserwacja i restauracja polichromii ściennych we wnętrzu kaplicy cmentarnej na cmentarzu
ewangelickim w Złotowie, ul. Staszica” i 8 sierpnia 2019 r. uzyskano pozwolenie Nr 194/2019/A
na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wydane przez
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków w Poznaniu Delegatura w Pile. Realizację prac w zakresie robót zewnętrznych
przewidziano w 2020 r.


przebudowy i remontu Domu Polskiego
W październiku 2019 r. opracowano dokumentację dot. przebudowy i remontu budynku Domu
Polskiego. Projekt przewiduje wymianę pokrycia dachowego, remont instalacji centralnego
ogrzewania, prace w zakresie branży elektrycznej wraz z wykonaniem instalacji odgromowej
i przeciwpożarowej, wykonanie prac konserwatorskich przy elewacji frontowej budynku, remont
pozostałych elewacji budynku. W dniu 15 października 2019 r. Wielkopolski Komendant
Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej na wniosek Burmistrza wydał postanowienie
wyrażające zgodę na spełnienie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w sposób inny
niż określono w §19 ust. 1 pkt 2 lit. B rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów i terenów przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostałych wymagań wynikających
z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm. W dniu 25 listopada 2019 r.
uzyskano pozwolenie Nr 289/2019/A na prowadzenie robót budowlanych, prac konserwatorskich
i prac restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wydane przez
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków w Poznaniu Delegatura w Pile. Realizację prac w zakresie dostosowania obiektu do
wymogów przeciwpożarowych przewidziano w 2020 r.

Urząd Miejski w okresie sprawozdawczym 2018 – 2019 r. wydał publikacje oraz materiały przybliżające
i promujące dziedzictwo kulturowe miasta:
 Kalendarz Złotowski 2018
 Kalendarz Złotowski 2019
 Folder: „WĘDRÓWKI PO ZŁOTOWIE Szlak herbowy, Szlak złotowskiego Jelenia, Spacer nad
Babą”, mapa i quest do „Szlaku Znaku Rodła w Złotowie”
Ponadto na stronie pod adresem wirtualnyspacer.zlotow.pl od lipca 2019 r. dostępna jest nowa
funkcjonalność – wirtualny spacer po Złotowie, dający możliwość swobodnego, interaktywnego
rozglądania się we wszystkich kierunkach oraz przybliżania interesujących szczegółów. Na tym etapie
spacer po Złotowie to kilkanaście zdjęć panoramicznych, w tym panoramy kilku zabytków.
Miasto opracowało projekt pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej Złotowa poprzez utworzenie ścieżki
edukacyjnej Szlakiem Znaku Rodła w Złotowie” zgłoszony na konkurs organizowany przez Lokalną
Grupę Działania Krajna Złotowska. Projekt był dofinansowany w ramach Pogram Rozwoju Obszarów
Wiejskich, poddziałanie 19.2 w kwocie 73 467,00 zł. W ramach projektu przy Domu Polskim został
wybudowany pomnik ks. Patrona Bolesława Domańskiego w formie ławeczki, wyposażonej w aparaturę
do odtwarzania dźwięku i możliwość wykonywania zdjęcia – pocztówki. Ścieżkę edukacyjną „Szlakiem
Znaku Rodła w Złotowie” opracowano w formie mapy oraz questu, a także oznaczono wybrane punkty
szlaku (w tym zabytki będące punktami szlaku) w postaci tabliczek z kodami QR, co umożliwia dotarcie
do informacji o danym obiekcie za pomocą specjalnej aplikacji na smartfonie. Uroczystość odsłonięcia
pomnika odbyła się 15 czerwca 2018 r. W ramach uroczystości nad Jeziorem Proboszczowskim przy
ulicy Jerozolimskiej posadzono 100 lip, które utworzyły kształt znaku Rodła.
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Zdjęcie pomnika ks. Bolesława Domańskiego przy Domu Polskim

Mapa do „Szlaku Znaku Rodła”
Reasumując należy podkreślić , że:
 Celem gminnego programu opieki nad zabytkami jest zahamowanie degradacji substancji
zabytkowej i zachowanie wartościowych zasobów dziedzictwa kulturowego oraz kształtowanie
atrakcyjnego wizerunku miasta Złotowa.
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 Podstawowe założenia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Złotowa na lata
2018– 2021” realizowane są na bieżąco. W okresie sprawozdawczym stwierdza się pozytywne
efekty realizacji programu.
 Zadania określone w programie realizowane są poprzez działania władz samorządowych,
zarówno prawne (zapisy dotyczące ochrony zabytków w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego), jak
i finansowe (przeznaczanie środków z budżetu gminy na ochronę zabytków).
 Realizowane są inicjatywy dotyczące wyeksponowania posiadanych obiektów i rozpoczęto
działania na rzecz uatrakcyjnienia ich pod względem turystycznym i edukacyjnym. Poprawił się
stan zachowania poszczególnych obiektów zabytkowych.
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