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sp6\yo'Jńie ' ń]ia.ji Prcgmu oPnki
Plą]ętcgo q.hvo]ą N. roon/294Ą0

nrd ab'akimi dIa Powiafu mińl|rjBo n. lah 20lG20l4

&1dy lovhru Mińlkj.gÓ f dnh 2] ree f0l0 .'

.PlÓg.am opiekinad EbYlkam d|a povlalu ńlńsklego nó |ata 20ro 2014', żonal pdyję|y wdi]u
l' na podnawie Uśaw ż dn]a 23 |lpca 2m3 l' o o.hro.ie fabytków loplece

nadfab}4kBmi. okeślii on kielunkid?ahń ]ĘdanE do.E.lhacjlw Ek.ede Ópleki ńad fabytłrmi
na t.reńie powiatu m|ńśkie8ov |ata.h 2010'2014'

9.i! lytelowym .e |en Po3.ańU opiekinad zabylkamlW pow]€c|. mi'iskim jen utful|anie d.iedf.|Wa
ku|tu.owe8o rv ce|u budowania lo4ańości regLonańej' rousÓju 8ospodarcfogÓ orf plÓńo.]i
furyltydnej powiatu m ńsk]ego'

Dziahńia pod€jmowane w.amach vymleńlÓny.h ń]'.j.e|ów ślUżą rarówno bezpośrcdnlejpoplawie
{:nu fabFków' połÓrońy.h ńa te.en]e powiatu mińgkiego {dotydy to .eńontu obiekó4 których
wlaś.i.]e| €n ]en PowŹt Mlń!k), jak l pośr.dnl. wfmo.nieniu poten.jałU golpodarcfego otoaena
abytków Gtyńulowani. fu.hu turynyan€so popnezd,]a|ania prcmocyjne),co pow]nno pżełożyć śię
na korlylĆi ekonomicfne' pozwa|a]ące .h wlaśck]e]om fadbaćo ńa|d'ytystan tych obi.któw'

W,wiąŹku f |Yńl że w |aiach 201e2014 prgram rc.iżosóno na teloń|a powhtu po.afpi €Nnv,
by|y w nim dflahn|a fwląEne ż utwoEeniem bafy.widencyjnej

obektóW' jak ównle' funk.]onÓwania gń|ńnych
awideń.jiżabyltów' wyn|kily(h dżiałań byv podnawą do unaJ€ńla fakesu po'reb iiwÓżena
prcjek|u pbgrańu opi.kinżd żabytkam na |ata 2014'2013'

Il. Reali2a.ja zadań zawańy.h w,,Proglamle.'',,

W oke5ia od 24 oefu.a 2010 r' dÓ 23.ŻeNca 2014 r' w.ama.h ce|ów l.adań wyńienonych
w plo$ami. a.a izowano ńaśępu]ącednałania:

1. zachowanie mater|alnelsouś.if nvhktorvtne| !.wiatu

1) dr|.lańla ńa żeRfabefpiecfćnlaŚtanufaĘ4kóĘ który.hwlalc|ci!|.ń].st Pow|at

.l p6ce mode.n'acyjń. w EbYtkowvm pala.yku oomu Pońo.y spo|.ąn.jw |q'ath
nvdżenie zap|eaa tehabi|itacyjno-terapeUtYcfnegol adń]'ktracyjne3Ó iobśłuBoLveto
-.eó nacja ]|ghpu fadania

ftapIww udana lea|DÓwańy by| w 1010 roku !v eby!]łowe] cfęłrDPl wpisangi
do l . ] e{ fużbyrk óLvde .y , jąn iA .419 ,dń i . 14kv ie tn i a1993 lw lvyn i ku re .hł ] i obu
etapów adónia (etap ]żakońdyr śjĘ lv f009 r') powła|o pięć 5
ńolyoa6ńY gab]net .ehabl Ia.ji, ł.fi.nk] w pelni pnystÓsowan€ d]apovfeb ośób
niepe|nÓsplawnych' lv tym do wyIonywanla abiegó' hydromasżu, nowoaelna



sPałÓżd]n ic 7 'd ia.ii PrcgBm u opit[i n id abl amj dh po*jx.tr
Pąji.(!Ó UĆl'łi]r N. x Xxl l Vf9,ł / l 0 Ri(ly l'Ół i I Miń5kigo

mińs]'i.8o n. ]fu 20l0 20l4

a''oh' Pra|nia oruf p.mie'denia biuÓwd' 3 także pnenronne ciąsikomuńikacyjng'
Na rca|La.ję inw. stycji Powi! t M.ńskiufyskaldÓfinanśowa ez luropeFkieso FUndJ9u
Rofwoju Reciona]nąo w hmach p.ioMetu Vi Twożanie ipopmwa warunkóW
d]a lofwju tap]b|U ]udzkie8o 0fahniP 7,3 lnfra9tluktura nuźą.a pomocy 9połecznej
Regiona|nĆBo Plo€tmu opeń.yjnggo woj.wódżM MafÓwie.tiego na |a!a 2oo7 -

b) w.yml3ńa pokrycia f lehootem więźby dachowej oraż remont i
wYkonanie €|€waĆii żaMkowego budy.ku dawnĘo *p|ia|a ż 1309 'oku, whodfą.eBÓ

spolaftńej im, św' ]ófefa w Mieni |nweny.ja zostala

umiegoall. ń. obY|ła.ń n|.ru.homv.h wplsiny.h do rq.ltlu flbvlków rnaków
|nfo.molą.v.h o vm, ź. zabyt€k pod|.g. Ó.h.on|.]

W Ókesie objętym spdwoŹdawDością ofnakowańo 15 ohiektów fabytlowYth Ź t.r.nu
W &ią.ku z f.kt.ń' f. łęść w|aścicie|i abylłów nie dokona|a

ofnókÓwania, w ńanępnej edy(ji prcBEmU ńa |ata 2o1a.2o1ą plopÓnlje
sięfoĘanhowanie ak.]i UlwiadamiakĆdj |ń prtEebę um]enaania znaku och.onneco

Udżiela.le wsPaEia 'inansow.go whś.hleiom ribYlków n. pod'tawle u.hwaly Radv
Powiab Miń.klĘo flll5wie ż'sad udfi €|an'. dot..jl ń' Pń. € kóń!.fl.bńk|e,
r.da!''toEkle lub Ebov budow|ane pny Źabytku wpiBnym dó rei.*lu fabvtlów'

W |ala.h 2012.2014 UdfielonÓ 4 dolacji na lącżńą ksotę 3o,ooo f|' P
środk] pochodfą.e?dota.i' obję|y]
4 wy&ońańie wil €źa f pnedstaw|ańigm ostatniej wieaeży w fabytkowvm budyhku

kÓklÓla pw' NaÓdfen a NajświętllejMa iPannyw Mińsku Mafowje.k]m,
b] Ebezpi.cfeni €, e.howanie lu|fu.anid s!hśa..ji abytku: 4 żeźb po|khromowanych

f xV|||{ (św'to an, E.kśia, synaloga ia|egÓryżńa ponać kÓbiea Ó ni.ŹnańYfi
imienlu| onz feEvÓnu fxV|rw' (dwa ob.'fy o|.jn. nadesce: "Matka Bosk. ż
Dfie.iątkiom" i"Matła BoŚka ze js. stanislawem (onką hYmają.yn Dzieciłtko],)w
kości.|a p's.św sknislawa KostkiwokUńiewie'

w t.akie 'eal?acji !{ pEe' po|egające ńa:
a, renowa.liobrafu o|ein$o "św' TójcB' z 1691r' wraf f kośneń ińmą s wkokie|ć

p'w'św,stanis|awa xośkiwokon|.sle,
b) olui €niu fund:mentówwrefŹeykonanień ifo|aclifabytkowdgo budynku peblnlipny

kdście|e w sranis|awwie'

r)

f )



sptłozdmie, la]]*ii prcsMu opicl. n2d tllkMl dh Dołirfu
Pn|EłcBo u.ń!di Nl )cccl l/f94l Io njdv nr" ńru M ;lkicBĄ

mi'ish.gÓĘ|m20lo'2ol4

2' ok.eś'anle i utru.lanle .asobós dfiedflctwa kuliurow.Eo w świ.donoś.j nl €sżkańców

' 
fi#j]:l'; i:łff:f:rl::ĘTlJ il*:ffi:i .nJ """*.*' do potn.b puuikacji,
zadane rca|nosane na b]PżąĆo w 2012 L q EńrrAl*llł.'nr"*ł;ij:Ji:łj:h"lłh'i'iłł::$.';Hff ;""1i5
g6,11."'"*;*:.;x..":;*}""ł.'"i.",;l#g]łłlil j*tlii
fr łł#;fr 'jj*$#łft :td*Sjł,".iil jliffi

2) u*nawlan|€ społ.Ęnrh !p|.kuńów ab'nków:

l,k* :#::-i:lli;T:1.] ;-jJ'i";::".:Ł:';:i;ffi:I ."":".:ł:l;;
;i;J::ffi :fJ":łl[:Ł1 ;"JJ:;T; ;:':::i;:"1;ff :*",''""-;';:;;i;:;;;

3) 'Uhl|kaĆj' b.teialów dolyalqch Ehytldw. ich o.hrcnY:

łji'Ililljii""ilTTł#];; i::l:l":TIi:łJ.::T:ji::, J:ililł
ffi |ęŁtiŁ* j jili*'*n***ł'rił*ł;',:.:""n,.;



spmmzJdc ! 'dliu.ji prcgMu opi.td md fhlrkni dh powiitu
pĘięręo u.!wŁ Nl )odlll/294ll0 R.dy I'siafu Mińshęo

mjilld.so n. lir 2010-2014

d) dofinłnsowanle druku pubL|kacll PtlK odd'al w MjńśkU Mafowl€ctim ,'ziem|a Mińska-
laklal ńle fnac|e" - zbioru svsĘpleń tonk!^owY.h w Emach xv lubileuĘoweeÓ
KonkuBu XE5omówdegÓ' tekq dołcżą m.in' d'oów i dM ów na teEni€ 8minv
Dęba wle|kie, obieków żb}tko*vh na lerenie mia9ta M|ńsk Mafogiec|d Óńz paład
i zespo|u dwouło'foJw.rcznĘo w sinolęc€' gn' Kałul4n,

e) dofin'nsowanie rydania mapy rurysrY.f.o - tńjÓfńaw.zej powialu mlńskl€so,
opńrwaneJpneŹ mlx odd.ial w MifutU Mafowie.łim' Mapa zawień opGy ob]€któw
w połcfeBóhych 8m|ńach Powiatu oaf bafę dańvĆh pożwa|ającY.h na fap]ano'a.]e
wyci.cżli '|akl.n łlbEny.h zabytków, Pofa o.nakowEnym| ę|akami furyn}a.yml
opiluje 9|aki po]ektowan. (n|.ofnakowane) na tereńach gmin Lalowid, sleńńica,
Dobrc istaniślawów(dwie nowetElvl,

dofilansoyańie srdanla "Rdan|ka Miń5|@Mażowleckle3o' - fe'Ytów nr rs, t9 i20
ż2010, 2011 | 2o1? r lm.in. ań'kuĘ dot' muulmańskigso .nenlana Mjskowdcó
pod KallszYnem, Brbu n|efnane3o źotnlefu w Puste niku, ńieiśc p'ńięci naodowej
f'iąanych f histolią odd'afu poŃańa€go G' WojdYg|, dworu w PosoEe|l, dwó.h
toś.iolów wsienn].y, dkpoŹy.ji w MUfeUm zieoi lt,|ińskTej, naFtaBżych ś|adów
osadn'clw. ńatercńie pÓw]alu.ślanowisk a..heolog]cfnYch w Grcdflsku, sbb3rod'd
i kożloule Ób]ęvch bnamiAzP);

gJ d Ófimnsowa n |e wYda.la ,,Rotnika KallayńsłjeEoi' - żeśfYtów 10 | 11 . 20 1o l zo11 l'
lm.in' aĄkuly dotydące njei9tnl.jącyĆh ]Ui ob|ektów żwiążnY.h . .o&ojem
.ha5ydYrmu w (alus'ynie oEr fii.j& pamię.l żwląrańych f hisbną NaEdowy.h
siizbÓ]ny.h nl tEEnle8minyX'lułyń)j

h) wYdan|e pnez stafunM PfuiŹtow€ W Mlń*U M',ow]ectiń {Wvdżial olwiatv
i Pmmo.jj) mapy tury,tyfuej pow]ło Mińśkieso, ewieEjąc.j podna'owe infomacje
o najważniejśży.h ob|.kbch fabytkowYch zt.En!.alqo powiatu w pod'a|e na 8ńiny
i ufupe|ńionej o |nformacj. dotlEą.a ofnakowanyó 9|aków turyśty.'nYch, dane
te|eadrcsowe ins|vt0.ji ku|lurv, obiekiów nodegowych i go5podarstw

') wydani€ pnef sta.osfuÓ Powiabse w
ieroho4t) brorufy "powrar Mrtu' wtta,,,
infomacje o dż]ed'ctwi€ kultulo'lń

Mińsk! MażÓwieckim (wydfial oświaty
Agrotury5tyła"/ faw|.ralą.ej pÓdśtawowe

powlatu dŹ k|ien|ów EospodaER

j) wvda.le prcz staro{wo Powjalowe w MlńskJ Mafowie.kh {Wvdfial oświatv
iP6no.ji) fo|delu plomocyjndgo, poświęĆÓn.go ń'jń' prcz.ntacji dfied,ldw3
kutrlowegood, a t6k.]i tU ryslyany.h powiatu mińlk ego,



sPnvo,d ie 1 'glirEji Prcgińu oPicl.j nd ab,akmi dh Powhd

PŹyjętgo u.nv..ląNt)c.{ll]29,{/]0 lud'pÓwjiru Mińlk!.EÓ
ńińjld.go fu h6 20 l o'20l1

4) oĘani:a.F konkuńóW, wY*aw l !..'ont.4|d|a uoniów9kól f lel.nu powlat! ń]ńskiĘÓ'
w tYm w kma.h oN.!ty.h kontlBóW ofeń dla ol3anlr..l| PożarżądowYch

.) W 2o1o.' dofinansowano prÓjeklstowóży*enia 
"xooiczyńka" 

lv Mińslu Młow]e.kim
.yk rajdów kńjofnawey.h pń' 'Wa|ory lurynyclne d'ed'ctwa ku|t!fuwĘo

po'latu mińskiego,', w umach ttóry.h odbyl śię m'ln. ńjd ,'szlakigń dwo.l'ów
nadśuJidreń'oref lald "s'ak|em m]ynów nad Plóseaną''' Do t, €e.a 2011 r'
wsta'onwie PowiatowYm mo'na bY|o Ę|ądać Wy*asę prcuentują.ą fologtne
aĄ$.f ne obie|(ów żahytkowy.h (pm.! uQniów)l

bJ w 2012 r., 2013 .. i 1014 f. dolinansowEnl. otrzYmal projekt stovadveenia
' ' Ko1ay r l t s "  l ao l cd1e l i  l l ega l v j rAso  k Ó rkuBow o  J )ĘcłY(1 'P . y l a |oT\ th
olaz gawędy lcyk|u:,'o cfvm 9uńlą ńłowieck]e wieaby? lMoja ob|.a - mojó
oj.fyfńa Pe pże9łośd z|eńl Mńskiej w poe'jl ] lwórc&ści p|astycżn€j dżie.i

.) W 2014 r' dolinansowaf,o plojekt ło\'ażysżeńia ']e!teśńy Rafem,, w (a|ugynie ia
rea|ilaĆję żadadla pubich.Bo pń' ,,P|ańo. ma ł5ki - Mlasb igm nó Kalu*ynwocŹ.h
mie'kań.ów pouialu mińgk|e3o,''

5) zorlańŁowań|e Fńe|u pośwlę.oń.go prob|.mavc. o.hlony 'ab!.!kóu ń.telen|e powlatu
dńskiegdPodcfas powiatowego Foluh |(u|luryw2011 i

TemaĘka pÓśzuegó]n'th wykhdów I plelakcji poddas ]| powi.towego Foruń Ku tuly,
któreodbyło l]ę w 14 |istopada 2011 r iogniskowEna byla Mkół ua8adiień fwią6ny.h
żo.hroną obićktów Źbytkowy.h ońf prońocją dn.d'.tva ku|tulowego' odbY|a jię ń'in'
p'efenta.ja dfiahń ńającyĆh ńa cE|u facholvanie subs|an.ji €bylkó

- rc €rownika sied|e.k|eJ oe|egalury Wojewód:k|ego UEędu
ochlony zabytków w WaEów]e ouf 5pecja|!tę d!' łchtektury PóńaM]ro3awa
sta'.:ewskl.3o . ońówione żosta]y plaĆe modeln]fE.y]n. ]Ub adaplacyjne prcwadfod. w
Gkich objekta.h jak| palac w Boźej Woi, łokiól mariawi.kl w ce3|owie' feśpó| duotsk] w
cołębióW.., drcwniany koś.]ól slaf f dżwoińką v ].lufalu' wi|la dl Hlb€.ta w Mińlku
Mafowie.kiń, palacYk v Kątach, pahc oefnalow]cżów w M]ńŚku Mażowe.kińl dwÓr w stalej
Nled'alcą dwórwohsiniewEfzkip|icfką, dwÓldI ip3łacwsińołę.e' dw& w zalo!vi., dówny
tjazd uj stanklawow e, Fk rówf,]e' .enowa.ja Ebytkowego ukladu u.banktvcfne8Ó Kalu9yna
ęy te' lenauE.ja 6by*owy.h nagrcbków na.ńenlaź!v'oobrcm'

3' Prońoda dżi.dn.twa ku|turowelo Powi3tu MlńskleQo

1) ud.ialwqvda2en|ach z €w.ę&znvch l dystrybu.j. pub|lk'.' na temat ob|.któw dby1kowych
'tel.ńu powbtu mińśkle8o,

a) foBanizowanje corcenYch stoisk promocyjńy.h, których fakes teś.] nvkfany by| f
prcmowaniem zabńkół pod.ża5 iorodny.h dożynek powiato{'y.h v |ala.h f0r0.f01],
jakńwnie' podd6 fÓiynu ''5ó]ka Mafowie.|a" lv ce3|Ówie w 20t1|ok', EdfieodwiedfjI
je m n Mńng Ro|n clwa Rorwłjju WliMłek słłcki, ó i.fbż uaen kólv f €9tYiu



sPEsotJait z a|'xji Prcgmu oPnk Bd ab]*'tj dli powi..u ńińlkicso m lxn 201o ]0] 4

Payjdego !ch\żlą Nl )ccoll/2'4n o n.dy l)owi u Mj'tkięp z &L 23 ('ryB 2010 r'

b) FelĘńTury.tYcfnYs sienni.Y w cfeM.U 2011i dy*rybucja u|otek plomują.YĆh abytt]
na v|atach tułŚtYanych pow.atu mińlk]ego,

c) wsparc]e kańpaniiprcńÓ.yjń.jobchodów"Rok 2011-Rokiem'!rddo||ego na Młownu',.
ob.hodY obięte by|y patlonalem shrosly |vlińśkiggo' wydfial oświa' i Promocjllbloswa
Pow|alowego w N4lńsku Mazowj.ckim w'ąl ud.iai w u|oty9tym podsumowan]u Roku
Andlio|.go, oEaniżują. stoisko promoc-yjńe!Ó PÓwlatu M]ńśkl.go. t|eńen'em t €go
łłdanenia by|a tr'ynawa fotogńfi] prcfentują.y.h obE'y ora! iko.y' którc a.|y51!
nama|oMl poddaś pobytu na fellaniu. 5ą one obecnie pże.howrlv
wikloE i Apo|inarego Wa!ńiecÓwych w rosyjlkiej Wial.e, a dokuńenta.ję fotogrefianą
spoządzilipżltióf|do Pokki Pan Robe.tLeMndowski !FundaĆiIAndriÓl|.go

lll. Informacje dodatkowe

Dnia 5 agN6 2o1o rokuwe9h w życie noweLnacja Ultawy o ochrÓn. żab},tłów iopiece
nad fabrkań| (usM ' dnla 13 fraB zn\g|' o .nioni. Rdw o aĆhfurb zab|rków i op]ere
Ńd.,b'tkoni Uof o nionk etłóryĆh ''ńl.h ultow]. Nowa|D..j3 E ńhla i6 cd|u m'in,
doŚtolowanie pfupków pEw3 po|skl.go do pnepi!ów Un|l EurcpeFk].j w tym fakresh. zmi'nY
dotycf4 kitu Elup rasadn]eń fawaItyĆh w ust3wie o ochrcnie fabytków iopjece nad 7ab}tkań '
\ow.|nacjd r'e nó||ddd mwyh o oow'ólowPgo' oń saro7ądów
'żebh gmińnego, najńtotniej*a ,mianą j €st .o6E2siE kaia ogu fom ochrony abytłów'
okeślonego w ań' 7 uś' 4 ustawy' r !śa|enla Ó.hlony 4wafu wGkich dokuńenkthjak d.cyfF o
una|en|! inw€sĘ.ji .elu pub|]cfnego' decvrja o waruńkach EbudowY, decyuF
rcalneję inwesry.ji dldBowej, d€.Yż]a Ó Uśalćnlu |okE|Źa.ji |.nii kÓ|e]owej ub de.'fia ofe&olen'u na
lea he]ę inwestycji w fake4a |otniska użytku publkfRegÓ' Pońadto, do ań.19 us|aĘdÓdany fostal
u5t'1a wśkłując} ab}tki, krórych Ó.hbna muli być bezwarunkowo uwfg]ędniońa w de.yfja.hl o
któłch sy'e] ńowa' są tofabytk nieluchome wpilanE do rą€stru fabytków i ich o|Ó.żenie oEz nne
fabYlki nl.luchomE fnajdują.e się w cm|nne] elid €ncji abyikó'' Prowadzito do zmiany.hamkteru
pEwnego cm]nnej €wide..ji4bytków, takowań.] dotrch.Żas E'yląonjeFro mate Bt |nfońa.9no-
dÓkum..tac.yJny. w fwiąfku f po{.yżśfym fmiany dotykają tałże pnepisów dotyĆ4.v.h ewiden.ji
abYlków' oo 3 |at od dnja Nejś.ia w ży.ie uiaB,y pź.dlu'ony zo5lól termin na błÓ' €n]e łEjow.j,
wojeródfkiej i gńhńej ewidodcji żabytków' w odni.s]elJu dowsk.fańy.h vyżej ebytków do ęa5u
fało'anh gminnej ewidencjiabnków' de.-y.je o u5ta|eniu iok.|D*jihs8lycjiceLu pub|dne3o Ólaz
dec}zjP Ó włunla.h fabudowy B}daj. siĘ pÓ u4Ódńieni! z wojewódfkim koDsefualorem Źbyikow
Natomiast da.yfje o fefwo|eniu na rca|ha.ję nwejLycji dfusowej, de.yzje o usta|ehju |okanE.Ji
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