
 

Uchwała Nr II/10/2014 

Rady Gminy Świedziebnia 

z dnia 22 grudnia 2014 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy 

Świedziebnia na lata 2015 – 2018”. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.
1
) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1446) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

§ 1.  Przyjmuje się „Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Świedziebnia na 

 lata 2015 – 2018”, stanowiący załącznik do uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.   

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

 Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

 

        Przewodniczący Rady  

         

        (-) Jarosław Maciej Cyrankowski 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 

r. poz. 379 i poz. 1072. 

 



 

Uzasadnienie 

 

             Art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz.1446) nakłada na gminę obowiązek sporządzania na 

okres 4 lat gminnego programu opieki na zabytkami, a co 2 lata  zgodnie z ust. 5 

wyżej wymienionego artykułu, należy sporządzić sprawozdanie z realizacji gminnego 

programu, które jest przedstawiane radzie gminy. 

             Przedłożony Gminny Program Opieki nad  Zabytkami Gminy Świedziebnia 

na lata 2015-2018 został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzki Urząd 

Ochrony Zabytków w Toruniu, a tym samym spełniony został warunek zawarty 

w art. 87 ust.3 niniejszej ustawy, zgodnie z którym gminny program opieki nad 

zabytkami przyjmuje rada gminy, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora 

zabytków. 

           Zasadniczą ideą Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy 

Świedziebnia na lata 2015-2018 jest zahamowanie procesów degradacji zabytków 

i doprowadzenie do poprawy stanu  ich zachowania, wyeksponowanie cennych 

zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego na terenie gminy Świedziebnia, 

w celu zwiększenia ich atrakcyjności dla potrzeb społecznych, edukacyjnych 

i turystycznych. 

          Oczekiwanym efektem systematycznej i konsekwentnej realizacji 

zamierzonych celów zawartych w tym programie jest zwiększenia kręgu 

zainteresowanych ochroną i opieką nad zabytkami. 

 Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

        Przewodniczący Rady  

         

        (-) Jarosław Maciej Cyrankowski 

 
 

 

 


