
UCHWAI-A Nr XXVtIt t32t / 1 4
RADY POWIATU MINSKIEGO

z dnia2S czerwca2Dl4 r.

w sprawie uchwalenia ,,Programu Opieki nad.Ztbytkami
dla Powiatu Miriskiego na lata 2014-2018"

Na podstawie art.87 ust.3 i4 ustawy zdnia23 lipca2003 r. o ochronie zabytk6w
i opiece nad zabytkami (Dz. rJ. 22003 r. ttr 162, poz. 156g z pohn. zm,), w zwiqzku z arr. 12
pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz.tJ.22013 r. poz.
595 z p62n. zm.),po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Wojew6dzkiego
KonserwatoraZabyk6w w Warszawie, uchwala sig, co nastgpuje:

$ 1. Uchwala siE ,,Progtam Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Miriskieeo na lata
2014-2018" w brzmieniu stanowi4cym zaNEcznikdo niniejszej uchwaly.

$ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig Zarzqdowi powiatu.

$ 3. UchwaNa wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urzgdowym Woj ew6dztwa Mazowieckiego.



Zatr4cznikdo uchwaly Nr )O(VIII I 32t I 14
Rady Powiatu Miriskiego z dnia25 czerwca2Tl4 r.

PROGRAM
OPIEKI NADZABYTKAMI

DLA POWIATU MINSKIEGO
NA LATA 201,4-2019

Opracowanie:
Starostwo Powiatowe w Mirisku Mazowieckim

Wydzial O6wiaty i promocji
05-300 Mirisk Mazowiecki, ul. Ko5ciuszki 3

tel.: 025/ 759-87-08; e-mait:



wsT4P

Podstawq opracowania "Programu opieki nad zabytkami dla powiatu miriskiego na lata 2014
- 2018", jest ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabykow i opiece nad, zabffkami
(Dz.U.22003 r. Nr 162, poz.1568 zpoAn. zm.).

Zgodnie z att. 87 ust. 1 ww. ustawy: ,,Zarzqd wojew6dztwa, powiatu lub w6jt (burmistrz,
prezydent miasta) sporzqdza na okres 4 lat odpowiednio wojew6dzki, powiatowy lub gminny
program opieki nad zabykami". Program opieki nad zabytkami przyjmuje Rada powiatu,

po uprzednim uzyskaniu opinii wojew6dzkiego Konserwatora zab5ttk6w. program podlega
publikacji w Wojew6dzkim Dzienniku Urzgdowym. Sprawozdanie z realizacji program6w
sporzqdza co dwa lataZarzqdpowiatu i przedstawia je Radzie powiatu.

Art' 87 ust. 1 cytowanej ustawy definiuje cele program6w opieki nad zabytkami.
Do cel6w tych zalicza sip:

1' wlqczenieproblem6w ochrony zabytk6w do systemu zadanstrategicznych, wynikaj4cych
z koncepcj i przestrzennego zagospodarowania kraju,

2. uwzglgdnianie uwarunkowaf ochrony zabytk6w, w tym krajobrazu kulturowego
i dziedzictwa archeologicznego, lqcznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody
i r6wnowagi ekologicznej,

3. zahamowanie proces6w degradacji zabyrk6w i doprowadzenie do poprawy stanu ich
zachowania,

4. wyeksponowanie poszczegolnychzablrtk6w orazwalor6w h,rajobrazukulturowego;

5. podejmowanie dzialan zwipkszajqcych atrakcyjnoSd zabyk6w dla potrzeb spolecznych,

turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjajqcych wzrostowi
Srodk6w finansowych na opiekq nadzabytkami,

6' okreSlenie warunk6w wsp6lpracy z wlalcicielami zabytkow, eliminuj4cych sytuacje
konfliktow e zwiqzane z wykorzystaniem tych zablrtkow,

7 ' podejmowame przedsigwzig6 umoZliwiaj4cych tworzenie miejsc pracy zwiqzanych
z opiekqnadzabykami.

Zgodnie z cytowanqustaw4 podstaw4 do sporzqdzenia program6w opieki nad zabykami przez
wojew6dztwa, powiaty i gminy jest ewidencja zabyk6w. Ustawa nie zobowiqzuje powiatu
do tworzenia ewidencji zabTrrk6w. obowi4zek taki maj4 gminy oraz Wojew6dzki Konserwator
Zabytk6w.

Niniejszy program okresla kierunki dzjaNaft
w zakresie opieki nad zabytkamj
w latach 2014-2018.

zadania, kt6re zostanq podjqte
terenie powiatu miriskiego

I

na



I. Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w polsce

Zgodnie z art. 5' art. 6 ust' I i afi.. 86 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ochrona zab5rtkow
jest obowiqzkiem pafistwa i kazdego obywatela. W polskim prawie zagadnienia zwiqzane

z zabylkami reguluj 4 nastqpuj 4ce akty prawne:

Ustawy:

1) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r, o ochronie zab5nkow i opiece nad zabffkami
(Dz.U.22003 r. Nr 162, poz. l56g zp6Ln. zm.),

2) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz.

595 zp62n.zm),

3) Ustawa z dnra 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (Dz.IJ. z 2010 r.

Nr 102, poz.65l),

4) Ustawa z dnra 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. I40g),

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

(Dz. U. z 2012 r., poz. 647),

6) Ustawa z dnia27 lrwietnia2}}l r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.tJ. z 22013 r. poz.

1232),

7) Ustawa z dnia2l stycznia 1988 r. o Radzie Ochrony Pamiqci Walk i Mpczeristwa

(Dz.U. z 1988 r. nr 2poz.2 zpohn. zm.).

Rozporz4dzenia:

1) Rozporz4dzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzorv znakt
informacyjnego umieszczanego na zabykach nieruchomych wpisanych do rejestru

zabytkow (Dz.U.22004 r. Nr 30, poz.259),

2) Rozporz4dzenie Ministra Kultury z dnia I kwietnia 2004 r. w sprawie nagr6d

za odlr;{fcre lub znalezienie zabytk6w archeologicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 71,

poz.650),

3) Rozpotzqdzenie Ministra Kultury z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wywozu

zabytk6w i przedmiot6w o cechach zabytkow za granicq (Dz. U . z 20lI r. nr 89, poz.

5 10),

4) Rozporzqdzenie Ministra Kultury z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie odznaki

"Za opiekg nadzabylkami" (Dz.IJ.22004 r. Nr 124, poz.1304),

5) Rozporz4dzenie Ministra Kultury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie prowadzenia

rejestru zabytk6w, krajowej, wojew6dzkiej i gminnej ewidencji zabytk6w oraz

krajowego wykazu zabytk6w skradzionych lub wy',viezionych za granicqniezgodnie

zprawem (Dz. U. z20lI r. Nr 113,poz.66I),



Rozporz4dzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich, rob6t budowlanych, badah
konserwatorskich i badari architektonicznych i innych dziataf przy zab{,tlat

wpisanym do rejestru zabykow orazbadan archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. nr
165,po2.987),

Rozporz4dzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji

i sposobu ochrony zabytkow na wypadek konfliktu zbrojnego

i sytuacji kryzysowych (Dz. IJ. z 2004 r. Nr 212, poz. 2153),

Rozporz4dzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie tdzielania
dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkt wpisanym do rejestru zab5nkow (Dz. u. z 2005 r. Nr 1 12, poz. 940 z p6Ln.

zm.).

II. Uwarunkowania zewngtrzne ochrony dziedzictwa kulturowego w powiecie

mir[skim

Niniejszy program powstal w relacji do nastEpuj4cych dokument6w o zasiggu og6lnokrajowym,
woj ew6dzkim oraz lokalnym (gminnym) :

na poziomie og6lnokraj owym

Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju (uchwala nr 23g Rady
Ministr6w z dnia 13 grudnia 20II r. w sprawie przyjgcia koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju, zawierajqcej wizjgprzestrzennego zagospodarowania polski
do 20130 r. w relacji do elementv 3.2.3 o tresci: ,,Polska przestrzen, zachowuj4c
bogactwo walor6w dziedzictwaprzyrodniczego i kulturowego jest rozpoznawalna,'

,,Uzupelnienie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020 (program
operacyjny 10.2 ,,Dziedzictwo Kultury" orczprogram operacyjny 10.11 ,,Rozw6j
inicjatyw lokalnych"

projekt uchwaly Rady Mnistr6w z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia
Kraj owego Programu Ochrony Zablrtk6w .

2) na poziomie wojew6dzkim
Najistotniejszym dokumentem maiQcym wptyw na program opieki nad, zab5rtkami
powiatu miriskiego na tym poziomie jest wojew6dzki program opieki
nadzabffkamr (na lara 2012-2015), przyjpty uchwat4 Nr 42112 Sejmiku
Wojew6dztwa Mazowieckiego z dnia 12 marca2012 r. kt6rego celem strategicznym
jest zachowanie regionalnej przeslrzem kulturowej i kultywowanie tradycji jako
podstawa budowania toZsamoSci kulturowej regionu i ksztaltowania postaw

6)

7)

8)

r)

a)

b)

c)



spolecznych w sferze opieki nad zabytkami oraz wykorzystan ia dziedzjctwa dla
rozwoju regionu.

3) na poziomie gminnym

Wg stanu na dzieh I marca 2014 r. w powiecie miriskim ochronp zabykow na poziomie
gmin zapewniajQ: gminne ewidencj e zabfik6w, gminne programy opieki nad, zabytkami
otaz inne dokumenty o charakterze planistycznym, w tym: plany zagospodarowania
przestrzennego, studia uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego,
plany odnowy i rewitalizacji poszczegolnych obszar6w.

GMINA CEGI-OW

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objqta jest czpS6 miejscowoSci
Cegt6w (uchwala nr XYIIlg6l04 Rady Gminy CegNoi z dnia 27- maju ioo+ r. zmieniona
uchwal4 Nr XIIU 64 I 07 z dnia 2 9 listopad a 2007 r.).

Gminna Ewidencja Zabytk6w zostalaopracowana izaopiniowana przezWojew6dzkiego
KonserwatoraZabylk6w w 2009 r.

GMINA D4BE WIELKIE

Miejscowymi planami zagospodarowania przesrrzennego objpta jest miejscowoSi Dqbe
Wielkie (uchwala Nr X/38/03 z dnia 29.08.2003 r.-w sprawie miejscowego planu
og6lnego zagospodarowania przestrzennego miejscowo5ci Dpbe Wielkie, uchwala
nrXIYl58l2007 z dnia 26.1L20I07 r. w sprawie zmiany czESci miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowoSci gminnej Dpbe Wieikie poa stacjp
uzdatniania wody, uchwala nr XXIV8gl2008 RaAy Cminy Dgbe Wielkie z dma
30'05.2008 r. w sprawie zmiany czesci miejscowego planu zagospodarowania
miejscowoSci gmirurej Dgbe Wielkie) oraz miejscowoSd K4ty Go1dzrejeiskie - uchwalaNr sR.xxx.0007.220.20r3 z dnia 26.03.2013 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania ptzestrzenrtego dla dziatekpolozonych w p6lnocno-zachodniej czgsci
miejscowoSci KQty Go2dziejewskie. Gmina posiada studium uwarunkowari i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego, przyjpte uchwalq Nr xLrr72ll/2009 z
dnia29 grudnia 2009 r. Funkcjonujqtakie plany odnowy miejscowosci: Dpbe Wielkie
(Uchwala Nr XXXVAI7912009 z dnia 30.06.2009 r. ,-odyftkowana uchwal4 Nr
ZO.V[.0007.39.2011; Olesin (uchwala Nr XLVI/231120L0 z dnia 29.03.2010 r.), Ruda
(uchwala Nr XLVI/23112010 z dnia27.05.2010 r.), ChroSla (Nr XXXIV0007l234l20t0 z
dnia23.05.2013 r.)

Gminna Ewidencja Zabytk6w zostala uzgodniona z Wojew6dzkim Konserwatorem
Zabytk6w w dniu 15.02.20t3 r.

GMINA DOBRE

Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objpte s4 czqsci miejscowoSci
Dobre (uchwala rtr XU96/03 z dnia 27.11.2003 r. oraz uchwala nr XXW1 95105 z dnia
25.05.2005 r'). Gmina posiada r6wnie2 plan odnowy miejscowoSci Dobre (uchwala
nrX)V160112 z dnia 2LlL20l2 r.), strategig zr6wnowaaonego rozwoju do roku 2020
(uchwala nr XI/60107 z dnia29.ll.2007 t.) oraz wieloletni plan inwestycyjny do 2015 r.
(uchwala Nr XV61l07 z dnia 29.11.2007 r.). Plany odnowy mie;scowoSci zostaly
opracowane Iakhe dla miejscowoSci: Czamoglow (uchwala nrXX/143109 z dnia



28'04.2009 r.), Rudzienko (uchwalarrXXII/205113 z dnia 15.05.2013 r.), porpbyNowe
(uchwala xxXIA204lI3 z dnia 15.05.2013 r.) oraz MlEcin (uchwala xxIIl206ll3 z dnia
15.05.2013 r.).

Gminna Ewidencja Zabytk6w zostala opracowana i oczekuje na uzgodnienie
Woj ew6dzkiego Kons erwat or a Zabytk6w .

GMINA I MIASTO HALIN6W

Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objpte jest 100% powierzchni
gminy Halin6w. obowi4zuje Studium uwarunkowari i kierunio* ,agospoda.owania
przestrzennego (uchwala nr XXXVilU333lr} z dnia ll marca2010 r.)

Gminna Ewidencja Zabyk6w zostala opracowana
Woj ew6dzkiego Konserwat or a Zab5rtkow .

GMINA JAKUBOW

Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objqto wsi Jqdrzej6w Nowy
iJEdrzej6w Stary (uchwala Nr Xx].VlI27l04 z dnia tg.tt.zoo+ r.;, czES6 wsi Mist6w
(uchwala Nt YU29l99 z dnia 1L02. 1999 r.) oraz czEsciwsi: Ludwin6w, Tymoteuszew i
Wola Polska (uchwala nr X\/182108 z dnia 25.0I.2005 r.). ponadto tntcionui4uchwaly:
nr XXDV138/01 z dnia 24 maja 200r r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania ptzestrzennego gminy Jakub6w - zbiornik retencyjny",,Olech6w,, oraz
uchwala nr XXXVA2L5120I3 z dnra 30.12.2013 r. w sprawie-miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego pn. ,Bu-dowanapowietrznej linii 400kV Milosna - Siedlce rJjrzan6w w czgici miejscowo5ci:
Ludwin6w, Tym of eu s zew, tr- aziska, s z czytnik, Rzqdza, G6ry, B udy Kum iriski e.

Gminna Ewidencja Zabyk6w zostaNa opracowana
Woj ew6dzkiego Konserwat ora Zabytk6w .

GMINA I MIASTO KAI,USZYN

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obigty jest obszar
miastaKaluszyn (uchwala nr XVV10612012 z dnia 24.10.2012 r.).-Gmina nie posiada
innych aktualnych dokument6w planistycznych, kt6rych zapisy odnosz4 sig do kwestii
zw iqzanych z ochron4 i opiek4 nad zabykami.

Gminna Ewidencja Zab5nk6w zostala uzgodniona z Wojew6dzkim Konserwatorem
Zabfik6w w dniu 27.01.2012 r.

GMINA LATOWICZ

Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania p clonuje
Plan Odnowy MiejscowoSci Latowicz, przyjpty uchwal4 z dnia
9.07.2008 r. zmieniony uchwalami nr XXIV/13912009 r., ff
XVIAI5712009zdnia22.09.2009r.,nrXXXVIIII2II|2}I}zdnia10.011.20t0r.orazff
XVIV1 17lI2 z dnia30.I0.20I2 r.

Gmina planuje przystryi(, do opracowania Gminnej Ewidencj i zabytk6w w 2014 r.

i oczekuje na uzgodnienie

i oczekuje na uzgodnienie



MIASTO MINSK MAZOWIECKI
tvt11s!o posiada plan zagospodarowanra przestrzennego, przyjpty uchwal4 Rady Miasta
Mitisk Mazowiecki nr XX122312004 z dnia 19 lipia 2i04 r.,-zmienion.4 uchwalami:
nrxYlt05l07 z dnia 20.12.2007 f., ff xxxvlv3t)/Og z dnia z:).tz.zoog r.,
nrXLlU366lI0 z dma 20.09.2010 r. (zmieniona uchwal4 nr XL11rl42llIy z dnia
20.09.2010 r.), nr XIA?2III z dnia 24.10.2011 r., XYI/l3gll2 z dnia 13.02.2012 r., nr
XIX/I66|I2 z dnia 29.05.2012 r. , ff XXVIl264l13 z dnia 14.01.2013 r. Miasto posiada
rownre? studium uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego (uchwala
Nr XIV122|99 z dnia 22.11.1999 r.), strategip rozwoju ao iozo roku fuchwala nr
xxl225l04 z dma 19.07 .2004 r) oraz lokalny program iewitalizacji na lata )ool - zols
(uchwala nrXll8l07 z dnia27.08.20t0 r.)

Gminna Ewidencja Zabytk6w zostaLa zatwierdzona zarzqdzeniem ff 772llg3ll3
Burmistrza Miasta Mirisk Mazowieck i z dnia 1 3 .0g.20 1 3 r.

GMINA MINSK MAZOWIECKI

w gminie Mirisk Mazowiecki obowi4zuj4 nastppuj4ce plany zagospodarowania
przestrzennego:

- zmiana miejscowego planu og6lnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Mirisk Mazowieck i, przyjpta uchwal4 nr v rl 42 / r g 9 9 z dnia 1 .03 . r g g g r.,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrgb6w wsi Aryn6w i
Kr6lewiec w Gminie Mirisk Mazowiecki przyjgty uchwal4 nr XX/406104 z dnia
16.08.2004 r,,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrgb6w wsi Brz6ze, Zukow,
Borek Miriski, DluZka w Gminie Mirisk Mazowiecki przyjgty uchwalq nr
XX/409104 z dma 16.08.2004 r.,

- zmiana miejscowego planu og6lnego zagospodarowania przeslrzennego gminy
Mifisk Mazowiecki - cz. wsi: Budy Barczqckie, Barczqca, Zakole Wiktoiowo,
State Zakole przyjgta uchwal4Nr XXXU277l02 z dnia25.02.2002 r., zmieniona
uchwalqnr XXl4t0/04 z dnia 16.02.2004 r.,
zmiana miejscowego planu og6lnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Mifsk Mazowiecki - cz. wsi chmielew i Mikan6w przyjgta'uchwal4
nrXXXIA275|02 z dnia 25.02.2002 r., zmieniona uchwal4 * Xxt+tOl0a Rady
Gminy Mirisk Mazowiecki z dnia 16.0g.2004 r.,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrpb6w wsi Cielechowizna,
Choch6l, Huta Miriska, Marianka, Tartak, Prusy oraz Gliniak w Gminie Mifsk
Mazowiecki przyigty uchwal4rn xvrrri262l04 z dnia2i.05.2004 r.,
zmiana miejscowego planu og6lnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Mifsk Mazowiecki - wsi DziEkowizna i cz. wsi Anielew, Budy Janowskie,
Jan6w, Ignac6w przyjgta uchwal4 nr XXXIV276\02 z dnia 25.02.2002 rok,u,
zmieniona uchwal4Nr XX/410/04 z dnia 16.0g.2004 r.,

- zmiana miejscowego planu og6lnego zagospodarowania przestrzennego Gminy
Mitisk Mazowiecki cz. wsi Stojadla i cz. wsi Gamratka przyjEta ulhwal4 nr
XXXI[.I/290102 z dnia 29.04.2002 roltt.

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrpb6w wsi J6zef6w,
Grpbiszew, Maliszew, Kluki, W6lka Il6wiecka, Il6wiec oraz Grabrna w Gminie
Mirisk Mazowieck i przyjpty uchwal4 Nr XV IIII 26 I I 04 z dnia 2j .0 5 .200 4 r.,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrpb6w wsi Karolina, W6lka
Mitiska w Gminie Mirisk Mazowiecki przyjEty uchwal4 nr X)?408104 z dnia
16.08.2004 r..



- zmiana miejscowego planu og6lnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Mitisk Mazowiecki - wsi Kolonia Jan6w i czgS6 wsi: Osiny, Nowe Osiny i
Targ6wka przyjgta uchwalQ nr XXXIIIl29ll\2 Rady z dnja 29.04.2002 r.,
zmieniona uchwal4nr XX/410104 z dnia 16.0g.2004 r.

- miejscowy plan zagospodarowania przeslrzennego obrqb6w wsi Stara Nied ziaNka
i NiedziatkaDruga w Gminie Mirisk Mazowiecki przyjpty uchwal4 rtr XXl40y04
z dnia 16.08.2004 r.,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowoSci Stojadla
w Gminie Mirisk Mazowiecki przyjgty uchwal4 nr XXXVI|I/1-95120I0 z dnia
20.08.2010 r.,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzenrrego Gminy Mirisk Mazowiecki
w czpSci wsi Osiny dIa dzialek nr 10513 - l05lll i l0gl3 - l0gl25 przyjpty
uchwal4nr X){XV482105 z dnia 16.11.2005 r.,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrgb6w wsi Stara NiedztaNka
i Niedzialka Druga - ETAP II w Gminie Mirisk Mazowiecki przyjpty uchwal4
rtrXXU4I8104 z dnia I8.II.2004 r.,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrgb6w wsi Zamienie,
Podrudzie w Gminie Mirisk Mazowiecki przyjgty uchwal4 nr XX/407104 z dnia
16.08.2004 r..

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirisk Mazowiecki
w czgSci wsi Gliniak - polqczenie ul. Siennickiej i ul. Langiewicza przyjgty
uchwal4nr X){XIX/540/06 z dnia26.t0.2006 r.,
miejscowy plan zagospodarowania przestzennego Gminy Mirisk Mazowiecki
w czESci wsi Nowe Osiny dIa dzialek nr 32618, 32619, 326110 przyjpty uchwal4
nr XXXU481/05 z dnia 16.1 1.2005 r..

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirisk Mazowiecki
w czpSci wsi Gliniak - poszerzenie ul. Chocholowskiej, przyjpty uchwal4 nr
XXXDV539106 z dnia26.lI.2006 r..

obowi4zuje studium uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego
przyjpte Uchwal4Nr X)r'VIlt4Ill0g dnia 12.08.2009 r.

Gminna Ewidencja zabytk6w zostala uzgodniona z Wojew6dzl<tm Konserwatorem
Zabfik6w w dniu 03.12.2009 r.

GMINA i MIASTO MROZY

Posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla calego obszaru,
zatwierdzony uchwalqnr XX/105104 z dnia 18.05.2004 r. W 2014 r. trwa procedura
zmiany planu dla 8 obrpb6w z terenu gminy.

Gminna Ewidencja zabyk6w zostala opracowana i oczekuie na uzsodnienie
Woj ew6dzkiego Konserwat or a Zabyk6w .

GMINA SIENNICA

obowi4zuj4ce plany zagospodarowania przestrzennego w gminie siennica to:
uchwala nr Y/43199 z dnia 25.02.1999 r. w sprawie uchwalenia zmian w
miej scowym planie o g6lnym zago spodarowania pr zestr zennego gminy S iennica,
uchwala nr VIIV58/99 z dnia 27.05.1999 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu og6lnego zagospodarowania przestrzenrrego Gminy Siennica
- tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Stara WieS,



- uchwala nr VIIV59|99 z dnia 27.05.1999 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siennica - teren
zabudowy uslugowej we wsi K4ty,

- uchwala nt XIl87l99 z dnia 28.12.1999 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu og6lnego zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica
w czp6ci dolyczqcej wsi Siennica,

- uchwala nr YII/6212003 z dnia 28.08.2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miej scowego planu o g6lnego zago spodarowania pr zesft zennego gminy S i ennica.

Ponadto Gmina posiada Strategig Zr6wnowazonego Rozwoju do 2020 r. (uchwala nr
Xry/101/08 z dnia 29 maja 2008 r.), orazProgram Rozwoju Lokalnego Gminy Siennica
(uchwala nrXIYD4104 z dnja 8 lipca 2004 r.),

Gminna Ewidencja zabytk6w zostaNa uzgodniona z Wojew6dzkim Konserwatorem
Zabytk6w w dniu 24.04.2012 r.

GMINA STANISI,AWOW

Planami zagospodatowania przestrzennego maj4cymi wplyw na ochrong zabytk6w na
terenie gminy Stanislaw6w s4:

- uchwala nr XXV[I/1481200I3 z dnia 30.08.2013 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzenrrego pod linig 400 kV Milosna - Siedlce IJjrzan1w dlaczpsci wsi w6lka wybraniecka, Suchowizna, w6lka czarninska,
S zymankow szczyzn% Czama, p orqb, gmina Stanislaw6w,

- uchwala Nr XXMI30/20I3 z dnia 16.04.2013 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego pod stacjE elektroenergiy"tnq 400kV
Stanislaw6w z wprowadzeniami obejmuj4cymi istniejqc4liniE 220 kV oraz istniej4ce
i projektowane linie 400kV dla czEfici wsi W6lka Czamiriska, porqb, Stanislaw6w,
gmina Stanislaw6w,

- uchwala nr XXXVI|23T/06 z dnia 14.09.2006 r. w sprawie miejscowego planu
zago sp o darowania przestr zennego czgsci wsi Pustelnik, gmina Stanislaw6w,

- uchwala nr XXXVI1238106 z dnia 14.09.2006 t. * ,pra*ie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czqsci w si tr-adzyh. gmina Stanislaw6w.

Ponadto funkcjonuje kilkanaScie fragment6w planu zagospodarowania przestrzennego
uchwalanych na indywidualne wnioski od 2000 r. dla Stanislawo*u or}, kilku innvch
wsi.

UchwalQ nr XXIV/12912013 z dnia 16.04.2014 r. przyjEto Gminny program Opieki
nadZabytkami na lata20L3-2016 dla Gminy Stanislaw6w-

MIASTO SULEJOWEK

Obowi4zuje uchwala nr XXIII185120I2 z dnia 23.03.2012 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla oUr[bu geodezyjnego
rtt 47 w Sulej6wku. Miasto posiada strategip zr6wnowa2onego ,o"-oig lokilnego
do 201 5 r. (uchwala Nr I 1 7/XXII04 z dnia 12 matca 2004 r.).

Gminna ewidencja zabykow zostala uzgodniona z Wojew6dzkim Konserwatorem
Zabffk6w w 2009 r.



III. Uwarunkowania wewnptrzne ochrony dziedzictwa kulturowego w powiecie mir[skim

Niniejszy program zostal opracowany w relacji do nastppuj4cych dokument6w, obowi4zuj4cych

w Powiecie Miriskim:

1) Uchwala Nr XVVl33108 z dnia 3 wrze6nia 2008 r. w sprawie przyjEciaStrategii

Rozwoju Lokalnego Powiatu Miriskiego nalata 2009 - 2020.

Elementamiwizji rozwoju powiatu miriskiego do roku 2020 sqm.in. rozw6j turystyki
i rekreacji jako istotnego obszaru aktywnoSci powiatu i poszczeg6lnych gmin

wchodz4cych w jego sklad , a tak2e rozw6j oferty kulturalnej, w tym na obszarach

wiej skich i turystyczne wykorzys ranie dziedzictw a kulturoweso.

Realizacji tych zaNoAen sNuhq m.in. zadania ujEte w ramach celu strategicznego nr 2

- poprawa warunk6w do inwestowania i rozwoju turystyki (cel operacyjny nr 2 -
rozwoj infrastruktury poprawi ajqcej atrakcyjnoSi turystycznqoraz cel operacyjny nr 3

- promocja oraz rozw6j wsp6lpracy migdzynarodowej), takie jak: wspoldzialanie

przy budowie Sciezek rowerowych w miastach i na terenach wiejskich, oznakowanie

szlak6w turystycznych, wspieranie rozwoju noclegowej baty turystycznej,

wsp6lpraca przy eksponowaniu oferty turystycznej powiatu, wspieranie

ptzeksztaNcania malych tradycyjnych gospodarstw rolnych w gospodarstwa

agroturystyczne, poprawa bazy stanowi4cej podstawE funkcjonowania lokalnych

muze6w i izb gromadzqcych zbiory, opracowywanie folder6w i informator6w

turystycznych, wspieranie udzialu przedsiEbiorstw i instlucj i z tercnu powiatu

w targach i wystawach promocyjnych, organizacja regionalnych rmprez kulturalnych,

sportowych lub turysty czny ch.

Cel strategiczny nr 3 - poprawa jakoSci kapitalu ludzkiego i spolecznego w ramach

celu operacyjnego ff 2 - rozwoj kultury, sportu i aktywnoSci spolecznej

mieszkaricow zaldada m.in. podejmowanie dzialan na rzecz remont6w obiekt6w

dziedzictwa kulturowego wpisanych do rejestru zabytkow, wsp6lpracq

ptzy tworzeniu nowych instytucji kultury, tj. muze6w, izb pamipci, centr6w kultury,

tozw6j masowych imprez kulturalnych, wspieranie rozwoju organizacji

pozarzqdowych.
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2) ,,Powiatowyplan ochrony zabytk6w na wypadek konfliktu zbrojnego,,,

opracowany przezWydzial Zarzqdzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Starostwa Powiatowego w Mirisku Mazowieckim.

ilI. Kr6tka charakterysfyka uwarunkowaf geograficznych, gospodarczych

i historycznych wystgpuj4cych na obszarze powiatu

Powiat mifski poLohony jest w wojew6dztwie mazowieckim. Gramczy z pigcioma powiatami:

otwockim' garwolifskim, siedleckim, wqgrowskim, wolomiriskim oraz (na zachodzie) zmiastem

stolecznyrn Warszawa. Powiat obejmuje obszar 116 435 ha. W jego granicach znajduj4 sig

miasta: Mirisk Mazowiecki i Sulej6wek, gminy miejsko-wiejskie Ha1in6w, Kaluszyn i Mrozy
oraz gminy wiejskie: Ceg16w, Dpbe Wielkie, Dobre, Jakub6w, Latowicz, Mirisk Mazowiecki.

Siennica, stanislaw6w.Liczbaludnosci powiatu wynosi okolo 147 tys. os6b.

Historia administracji powiatowej na ziemi Miriskiej rozpoczpha

od utworzenia obwodu stanislawowskiego obejmui4cego powiaty:

z siedzlbq w Mifsku Mazowieckim. wczesniej siedziba wNadz

stanowi4cego dzisiaj powiat mifski znajdowaNa sig w czersku.

zmieniono w powiaty.

siQ 16 stycznia 1816 roku

stanislawowski i siennicki

powiatowych dla terenu

W roku l84l r. obwody

Nazwa ,,powiat mifski" pojawila siQ wskutek zmian w strukturze administracyjnej,

wprowadzonych na mocy carskiego ukazu w 1866 r. Funkcjonowala jednak zaledwie przez dwa
lata, poniewa? w 1868 r. w celu odr62nienia Mifska polskiego od Miriska bialoruskiego

wprowadzono nazwQ ,,powiat nowomiriski". Powiat obejmowal miasta: Mirisk, Karczew,
Siennica, Latowicz, Cegl6w, Kaluszyn, Kolbiel i Stanislaw6w oraz gminy: Chr6Scice, Laziska,

Jakub6w, Mirisk, tr'adzyn, Dgbe Wielkie, Czama, Jan6w, Barczqca, Mienia, Siennica, Ruda,

Duchn6w, Glinianka, Otwock, Starawies, Wielgolas, Dpbe Male, Iwowe, Kuflew, tr uk6wiec
i Wi4zowna. W II polowie XIX wieku Siennica, Latowicz, Cegl6w i Stanislaw6w utracily prawa

miejskie w ramach represji stosowanych przez wladze rosyjskie wobec ludnoSci, ktora brala
udziaN w powstaniach narodowych. Istotnq przyczynqbyla r6wni eL ich postppuj4c a degradacja

zwiqzana ze zmianami ekonomicznymi,jakie na obszarze powiatu spowodowala budowa linii
kolejowej Berlin - Moskwa w latach 60-tych XIX wieku.

W czasie I wojny Swiatowej zarzqdzenrem general - gubernatora warszawskiego z dnia 22 marca
1916 t. pol4czono powiaty nowomiriski i radzymiriski w jeden powiat miriski. W 1916 roku
zmieniono r6wnie2 nazwQ miasta na Mirisk Mazowiecki. W okresie II Rzeczypospolitej siedzib4
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Starostwa Powiatowego byl murowany palac przy placu J. Kiliriskiego z 1853 r. wybudowany
wg projektu architekta Henryka Marconiego. W dniu wybuchu II wojny Swiatowej powiat
skladal siq z miast: Mi6sk Mazowiecki i Kaluszyn, gmin miejskich Mirisk i Kaluszyn oraz 14

gmin wiejskich: Cegl6w, Chr6Scice (gminy te mraly swoj4 siedzibg w Kaluszynie), Dpbe - z
siedzibqw Pustelniku, Glinianka, Iwowe, Jakub6w, JeruzaT,Kolbiel, Kuflew - z siedzlbqw Woli
Rafalowskiej, Latowicz, Rudzienko - z siedzib4w Dobrem, Siennica, Stanislaw6w i Wieleolas.

Ten przedwojenny podziaN administracyjny przywr6cono w 1945 roku. W Ig54 r. nastqpila

likwidacja gmin. Utworzono nieco mniejsze jednostki administracyjne, nosz4c e nazwe gromad.

W sktad powiatu miriskiego wchodzily 23 gromady: Cegl6w, Dpbe Wielkie, Dobre, Grodzisk,

Groszki Nowe, Iwowe, Jakub6w, Jeruzal, Kaluszyn, Kuflew, Latowicz, \,adzyn, Mirisk
Mazowiecki, Mrozy, Pustelnik, Rudzienko k. Dobrego, Rudzienko k. Kolbieli, Siennica, Solki,
Stanislaw6w, Stojadla, Wielgolas i WiSniew. Gminy przywr6cono w 1973 r. W takim ksztalcie
powiat miriski ptzetrwaN a2 do likwidacji powiatowych jednostek administracyjnych w 1975 r.

W 1990 r. utworzono rejonowe urzpdy administracji paristwowej.IJrzqd, Rejonowy wMirisku
Mazowieckim obejmowal miasta Mirisk Mazowiecki i Kaluszyn oraz gminy Cegl6w, Dgbe

Wielkie, Dobre, Jakub6w, Kaluszyn, Kolbiel, Latowicz, Mirisk Mazowiecki,Mrozy,poSwiqtne,

Siennicp, Stanislaw6w i Strach6wka. Z dniem I stycznia 1999 r. w wyniku kolejnej reformy
administracyjnej kraju na mapQ Polski powr6cil Powiat Miriski z siedzibq w Mirisku
Mazowieckim. Jego obszar tworz4 niezmiennie od prawie dwustu lat, gminy: Cegl6w, Dobre,

DEbe Wielkie, Jakub6w, Kaluszyn (miejsko wiejska), Latowicz, Mrozy, Siennica

i Stanislaw6w. Ponadto w granicach powiatu znalazNa sig w 1999 r. gmina Halin6w oraz miasla
Sulej6wek i Wesola. Wyl4czono z niego natomiast gminy Kolbiel, poSwiptne i Strach6wka.

W 2001 r. Halin6w uzyskal prawa miejskie, a w 2002 r. miasto Wesola zostaNo wylqczone
z granic powiatu, staj4c sig dzielnic4 m.st. Warszawy. W 2014 r. prawa miejskie uzyskala
miejscowoSi Mrozy.

Powiat polozony jest wzdttz drogi mipdz)marodowej Berlin-Warszawa-Moskwa

w bezpoSrednim s4siedztwie stolicy kraju. Pruez teren powiatu przebiega magistrala kolejowa
Pary2-Betlin-Warszawa-Moskwa. Sie6 drogowa powiatu obejmuje ponad 1 600 km,
w tym 492km dr6g to drogi powiatowe. Powiat ma dobrze rozwinigtq infrastrukturp komunaln4
(sieci wodoci4gowe, oczyszczalnie Sciek6w, sieci gazowe, elektroener getyczne i telefoniczne),
kt6ra stwarza molliwoSci dalszego rozwoju przemystru, handlu, przetw6rstwa, rzemiosla i
budownictwa, tak2e na terenach wiejskich. Strategicznymi celami rozwoju gospodarczego

powiatu miriskiego sq rozw6j sieci handlowo - uslugowej, przetw6rstwa rolno-spozywczego,
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rozw6j budownictwa przemyslowego i mieszkaniowego oraz rozw6j bazy rekreacyjno-

turystycznej i agroturystyki.

obszar powiatu miriskiego poloZony jest w strefie recesji l4dolodu Srodkowopolskiego

rozciryajqcego sig od podn62a G6r Swiptokrzyskich do przedpola zlodowacenia baltyckiego.

Rzeaba terenu zostaNa uksztaltowana przez stopniowo cofajqcy sig lodowiec zlodowacenia
Srodkowopolskiego. Dominuj4cym typem ktajobrazu s4 r6wniny peryglacjalne. powierzchnia

obejmuje lekko falist4 r6wning urozmaiconqwzg6rzami ostafcowymi zwiqzanymi z zasipgiem

stadialu Warty' Granica zasiggu zaznaczana siq stref4 moren wznoszqcych sig Ig0 - 200
m'n.p.m. Pas moren czolowych mimo p62niejszej intensywnej denuncjacji (rozmywania)
zachowal wiele cech pierwotnej rzeLbv polodowcowej. Dowodem tego s4 liczne wzniesienia
w okolicach Kaluszyna, na przedpolu kt6rych osadzaly siq piaski i z;wiry wolnolodowcowe
(w okolicach miejscowo6ci: Grodzisk, Mienia, Olszewice, Porzewnica, Szymony, ChroSla).

Pasmo pag6rkowatych wydm widoczne j est szczeg6lnie w okolicach Chmielewa, Huty Miriskiej,
Podtudzia, W6lki Wiciejowskiej. W nihszych poloZeniach zalegaj4 Srednie lub cipZkie gliny
zwaNowe. W okolicach W6lki Dlu2ewskiej na uksztaltowanie terenu wyraLny wplyw
ma s4siedztwo doliny rzeki Swider. Swiadczy o tym asymetria zboczywzniesienia, kt6re rworzy
wallqczqcy siq z ozem.

Na terenie powiatu miriskiego znajdujq sig obszary stanowi4ce duaq atrakcjg turystyczn4
zewzglgdu na swoje walory przyrodnicze, l<rajobrazowe i klimatyczne. Najcenniejsze czpsci

tych obszar6w objpte s4r6Znyrni formami ochrony przyrody.

Na terenie powiatu znajduje sip sie6 obszar6w chronionego krajobrazu o lqcznej powierzchni
ponad 31 tys. ha, na kt6re skladaj4 sip: Miriski Obszar Chronionego Krajobrazu (obejmuj4cy
gminy: Cegtr6w, Dgbe Wielkie, Jakub6w, Kaluszyn, Mirisk Mazowiecki, Mrozy i Siennica);

NadwiSlafski Obszar Chronionego Krajobrazu (dolina rzeki Swider w granicach powiatu) oruz

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu (miasto Sulej6wek oraz czpS6 gminy Halin6w).
Wschodnia i centralna czg56 gminy Mrozy jest objpta na powierzchni ponad 6,7 tys.ha obszarem

specjalnej ochrony ptak6w Natura 200, Dyrektywa Ptasia, pod nazwq,,Dolina Kostrzynia,,. W
granicach powiatu le2y I0 rezerwat6w przyrody oraz ulylek ekologic zny (na terenie gminy
Kaluszyn).
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IV. zabytl<rz terenu Powiatu Miriskiego wpisane do rejestru

Woj ew6dzkie go Kon s erw ttor t Zaby tkiw

4.L Zabvtki nieruchome

Lp. Gmina Miejscowo5d Nazwa obiektu Nr rejestru Data wpisu
do rejestru

I Cegl6w Ce916w Ko6ci6t rzym. -kat. A-2U89 05.1 1.1957 r.

2. Cegl6w KoSci6l mariawicki A-304 29.12.1983 r.

aJ. Kiczki Pierwsze KoSci6l rzym. -kat. A-148t64s 05.04.7962 r.

4. Kicz1r,t Pierwsze Mlyn wodny A-149t646 05.04.7962 r.

5. Mienia Szpital (obecnie DPS
6w. J6zefa w Mieni)

A-rzt50 16.06.1956 r.

6. Mienia Parkprzyszpitalny
(obecnie DPS Sw.

Jozefaw Mieni)

A-101 19.05.7976 r.

7 Dpbe
Wielkie

Dpbe Wielkie KoSci6l A-306 29.12.1983 r.

8. Debe Wielkie Park podworski A-273 24.07.1980 r.

9. Olesin Zesp6l dworski A-l l0 16.02.1967 r.
16.12.1976 r,

10 Ruda Pozostalo56 zespolu
dworskiego
(rz4dc6wka i pa.D

A-154t651
(rz4dc6wka)
A-110 (parQ

09.04.1962 r.

16.12.1976

l1 Dobre Dobre Ko6ci6l rzym. -kat. A-391 30.03.1987 r.

I2 Kobylanka Park dworski A-452 03.12.1996 r.

13 Mak6wiec Maly Mlyn wodny A-285 02.10.1981 r.

14. Nowa WieS Zesp6l dworski A-300 05.09.1983 r.

15. Ruda- Pniewnik
(Piwki)

Zesp6l dworski A-34t189 20.11.1959 r.

16 Rudzienko Zesp6l dworski A-r55/652 09.04.1962 r.

l7 llalin6w Dtuga
Kodcielna

Kruchta
otaz drzewostan
(pozostalo56
drewnianeqo koSciola)

A-r0tt/362 05.03.1962 r.
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18. Dtuga
KoScielna

Mogila powstafc6w A-748 06.07.2007 r.

t9 Okuniew Ko6ci6l i plebania A-1070n48 08.12.1958 r.

20. Okuniew Kaplica cmentama A-t07Uts6 08.12.1958 r.

21. Okuniew Zesp6L dworski A-1071A 07.04.1977 r.

22. Okuniew Cmentarz Zydowski A-1393 21.02.1991r.

^az). Jakub6w Jakub6w KoSci6l A-312 29.12.1983 r.

1/1 tr aziska Park dworski A-267 17.05.1980 r.

25. Kaluszyn Golqbi6wka Zesp6l dworski A-4t7 08.01,1993 r.

26 Kaluszyn KoSci6l A-27/tsr 08.12.1958 r.

27 Kaluszyn Plebania A-313 29.12.1983 r.

28. Kaluszyn Ratusz A-176t721 05.05.1962 r.

29. Kaluszyn Poczta A-314 29.72.1983 r.

30. Milew Kaplica A-315 29.72.7983 r.

31. Sinolpka Dw6r I i spichlerz A-r61t655 09.04.1962r.

JL. Sinolgka Kaplica A-160t654 09.04.1962 r.

Sinolgka Park A-r72t707 03 .05 .1962 r.

34. Sinolgka Dw6r II A-453 2l .09 ,1996 r.

35 Latowicz Debe Male Zespol palacowy A-262 04.07.1979 r.

36 Latowicz KoSci6l zrynkiem
i pierzejami

A-2s4tr08s 12.72.1974 r.

J/ Oleksianka Park A-376 16.07.1985r.

38. Waliska Park A-270 24.07.1980 r.

39. Wielgolas Zesp6l palacowy A-3str90 20.11.7959 r.

40 Gmina
Mifisk
Mazowiecki

Jan6w Zesp6l dworski A-331 30.12.1983 r.

4I Stara
Niedzialka

Zesp6l dworski A-332 30.72.1983 r.
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42

Miasto
Mir[sk
Mazowiecki

Mirisk
Mazowiecki

Ko6ci6lp.w.
Narodzenia NMP

A-23/128 09.06.1958 r.

A'+J. Ko6ci6l mariawicki A-738 20.03.2007 r.

44. Dawne Starostwo
(obecnie Powiatowa
Stacja Sanitarno -
Epidemiolo giczna w
Mifsku Mazowieckim)

A-42t223 19.11.1959 r.

45. Poczta A-r5U648 09.04.1962r.

46. Zesp6l palacowo-
parkowy

A-16t65 12.02.1957 r.

+/. Zesp6\ WKU ul.
Pigkna 3

A-446 13 .03 .1996 r.

48 Dom J. Huberta
ul. Sosnkowskiego 4

A-4IO 19.06.1992 r.

49. BudynekKomisji
Edukacji Narodowej
obecnie Oddziatr ZNP

A-776 03.12.2007r.

50. Kamienicaprzy
ul. Warszawskiej 161

A-779 07.01.2008r.

51 Cmentarz Zydowski 373-A 31.01.2005 r.

52.

Mrozy Jeruzal
Zespol koSciola
parafialnego

A-24tr30 09.06.1958 r.

53. Kuflew Zesp6l dworski A-333 30.12.1983 r.

54. Rudka Zesp6l sanatorium A-334 30.12.1983 r.

55 Rudka Le?alnie, piwnice,
lodownia. kotlownia.
budynek ujpcia wody
w Zespole Sanatorium
Przeciwgru2liczego
(obecnie SSZZOZw
Rudce)

56 tr-uk6wiec Dw6r A-66t3s9 05.03.1962 r.

57

Siennica
BoZa Wola Zesp6l dworski A-401 23.08.1991r.

58. DtuZew Zesp6l dworski A-384 25.02.7986 r.

59 Grzebowilk Zesp6l dworski A-171t695 14.04.1962 r.

60. Kqty Zesp6l dworski,
obecnie Dom Pomocy
Spolecznej w K4tach

A-4t9 14.04.1993 r.

6I Pogorzel Zesp6l dworski A-153/650 09.04.1962 r.
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62 Ptaki Mtyn wodny A-284 02.10,1981r.

63. Sierurica Zesp6| klasztorny A-25tr33 20.06,1958 r.

64. Siennica ZespoL klasztorny A-459 14.02.1997 r.

65. Staro916d Park A-450 15.07.1996 r.

66. Zak6w Dwor z alejq
dojazdowq

A-36/19l 20.11.1959 r.

67.

Stanislaw6w
Stanislaw6w Dawny zajazdwraz

ukladem
urbanistvcznvm

A-6t37 28.02.1955 r,

68. Stanislaw6w KoSci6l A-22n27 09.06.1958 r.

69. Stanislaw6w park podworski A-277 29.08.1980 r.

70.

Sulej6wek
Sulej6wek Dworek - Siedziba

ul. 11 Listopadal39
A-1299 05.06.1987 r.

71. Sulej6wek Zesp6N willowy
ul. Oleandr6w 5

A-1348 29.04.1988 r.

72. Sulej6wek Willawrazz
otoczeniem
ul. Dworcowa 147

1208t09 2t.t0.2009

4.2. Zabytki ruchome

Zgodnie z definicjq ustawowq zabytkiem ruchomym jest rzecz ruchoma, jej czg6d lub zesp6l
rzeczy ruchomych, bgd4ca dzielem czlowieka lub zwiqzana z jego dziaNalnolci4 i stanowi4ca
Swiadectwo minionej epoki bqd?zdarzenia, kt6rychzachowanielely w interesie spolecznym ze
wzglgdu na posiadana wartoSi historyczn4 artystycznq lub naukowq. Na terenie powiatu
miriskiego do zab5rrkow takich naleZ4 m.in. figury i kapliczkr przydrohne, nagrobki na
cmentarzach parafialnych, obrazy o tematyce sakralnej itp. Szczeg6lowa informacja na temat tej
grupy zabylk6w znajduje siE w krajowej, wojew6dzkiej i gminnej ewidencji zaby1k6w.
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4.3. Obiekty pozostaj4ce w sferze zainteresowania konserwatora zabvtk6w,
wl4czone do gminnych ewidencji zabytk6w istniejqcych na terenie powiatu
miriskiego (a tym samym stanowiqce czpfi(, ewidencji wojew6dzkiej
i krajowej).

Lp. Gmina MiejscowoSd Nazwa obiektu Uwagi

I
Cegl6w

Ce916w Uklad urbanistyczny
(XIV-XIX w.)

2. Ce916w Cmentarzparufii
rzymskokatolickiej
z pol. XIX w.

3. Cegl6w Cmentarz mariawicki
zpocz. XX w.

4. Ce916w Sierociniec (obecnie Parafi alny
Zespol Caritas) zpocz. XX w.

5 Ce916w Dom drewniany (obecnie
Gmirma Biblioteka Publiczna)

6 Ce916w Mtyn motorowy ok. 1920

7. Ce916w Pomnik NiepodlegloSci z 7928 r.

8. Cegl6w Pomnik z 1964 r.
upamiptniaj qcy mieszkaric6w
pomordowanych w czasie
II w. Sw.

9. Cegl6w KrzyZzlat60. XX w.
upamigtniaj 4cy mieszkaric6w
pomordowanych w czasie
II w. 5w.

10 Kiczki Drugie Dzwonnica i kostnica zzespolu
koSciola zpocz. XX w.

l1 Kiczki Drugie Organist6wka z zespolu koSciola
zpocz. XIX/XX w. (obecnie
Dom Parfialnv)

12. Kiczki Drusie Cmentarzparafialny z lll5 r.
orazkaplicaz 1923 r.

13 Kiczki Pierwsze Zesp6l dworski z przelomu
XX/XX w. (dw6r i park)

T4 Kiczki Pierwsze Pomnik Niepodleglo ici z 1928 r.

15 Mienia Z abtdow ani a go sp o darc ze
dawnego zespolu szpitalnego
(m.in. czworaki, cielptnik,
spichlerz)

T6 Mienia Kapliczka przydro2na
zpocz. XX w.

t7. Mienia P omnik (l<r zy 2e) po6wi gcony
powstaficom 1831 i 1863 r. oraz
Zolnierzom woj ny polsko -
bolszewickiei w 1920 r.
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18. Mienia Pomnik p arty zant6w poleglych
w 1943 r.

t9 Pelczanka Cmentarz ewangelicki
zlat20. XX w.

20 Piaseczno Ko 5ci6l drewniany p ar afri
mariawickiej zpocz. XX w.

2l Podciemie Uklad ruralisfyczny
miejscowoSci (XV-XVf

22. Podciernie Kapliczka przy dr olna z | 89 5 r.

z). Podciernie Pomnik zlat50. XX w,
poSwipcony pamigci
partyzant6w polegtych w czasie
II w. 5w.

a/1 Podciernie Kapliczka ce glana z p o cz. XXw.

25 Posiadaty Wiatrak -ko2lak(ruina)
zpocz. XX w.

26. Posiadaly Kapliczkaprzydroina
zlat30 XX w.

27. Skwarne KapliczkaprzydroLna z 7905 r.

28. Dpbe
Wielkie

Dpbe Wielkie Cmentarz parafialny

29 Debe Wielkie Kr zry Z po Swipcony 2olnierzom
polskim poleglym w czasie
powstania listopadoweso

30. Dqbe Wielkie Pomnik poleglych Zolnieruy
Armii Radzieckiej

31 Aleksandr6wka Zesp6l dworsko - parkowy

JZ Ostr6w - Kania Zespol dworsko - parkowy

aa
JJ. Jgdrzejnik Krzy2

34. Ruda Teren zaLo2enia dworskiego ze
stawami

35 Gmina
Kaluszyn

Kaluszyn Wikar6wka zlat20.XXw.

36 Katuszyn Murowane budynki mieszkalne
zpocz. XX w. rr 12,7'/, 54, 59
przy ul. Warszawskiei

a-
J/ Kalusz5m StraZnicapolama z l9I8 r.

38 Kaluszyn Murowane budynki mieszkalne
przy lul. Wojska Polskiego z lat
20, XX w.
Nr 33. 41.

39 Kaluszyn Dawna elektrownia z lat 20.XX
w.

40. Kaluszlm Garbarnia zlat30. XX w.
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41. Kaluszyn Pomnik przy Pl. Kilifskiego
poSwigcony,,Boj ownikom
o niepodleglofil" z 1938 r.

42. Miasto
Mir[sk
Mazowiecki

Mirisk Mazowiecki

Mirisk Mazowiecki

Elementy historycznego ukladu
urbanistycznego (XV-XIX),
szczeg6lnie 3 dawne rynki

43 Zesp6l szpitalny zpocz. XX w.
(obecnie Samodzielny Publiczny
Zesp6l Opieki Zdrowotnej w
Mifsku Maz.)

44 Mirisk Mazowiecki Zesp6l szk6lprry ul. PiEknej
(gmach gl6wny zlat
3O.XX w.
oraz budynek internatu
z 1903r.)

45. Mifsk Mazowiecki Palacyk rodziny tr ubieriskich
zIIpol. XIX w. (obecnie obiekt
muzealny)

46. Mirisk Mazowiecki budynek szkolny z XIX w.
(obecnie Salezj ariskie Liceum
096lnoksztalc4ce)

47 Mirisk Mazowiecki Zesp of dawnych koszar6w
7. Pulku Ulan6w Lubelskich
(obecnie obiekt Zandarcnerii
Wojskowej)

48. Mirisk Mazowiecki cmentarz holnierzy radziechich z
1944 r.

49 Mirisk Mazowiecki Budynek banku PKO BP
zlat 50. XX w.

50. Mitisk Mazowiecki Pomnik Konstytucji 3.Maj a

51. Mirisk Mazowiecki Budynek gl6wny zespolu szk6l
przy lul. Budowlanej

52 Mirisk Mazowiecki Kapliczka przy dr o 2na na terenie
parku miejskiego (zbieg ulic:
KoScielnej i Budowlanej)

53. Mifsk Mazowiecki Domzpocz. XX w.
(obecnie restauracj a,,Stylowa")

54 Miflsk Mazowiecki

Mifisk Mazowiecki

Cmentar z p ar afialny z II p ol.
XVIII w. oraz 6 nagrobk6w
zXIXipocz. XX w.

55. Obiekt budownictwa
kolejowego zprzeL. XIX i XX
w. (wiadukt)

56 Gmina
Mirhsk
Mazowiecki

Huta Miriska Dom murowany (palac)
(wykorzystywany j ako o Srodek
sport6w wodnych - aktualnie
nieczyl'ry)
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Ignac6w

zIIpol. XIX w.

57. KoSci6l murowany z przelomu
XIX i XX w.

58. Ignac6w Dom dziecka z 7904 r. (obecnie
oSrodek wychowawczy)

59. Ignac6w Cmentarzzpocz. XX w.

60 Jan6w Ze sp 6l f olw ar czny ( spi chl erz
murowany, gorzelnia)

61. Jan6w Kapliczka przydroima z 7935 r.

62. Marianka Pawilon handlowy (budynek z
lat 20.XX w.)

63 Stara Niedzialka Budynek gospodarczy
drewniany zpocz. XX w.

64. Stara Niedzialka Wiatrak -kollak
zkoficaXlX w.

65 Stara Niedzialka Kapliczka przy drozna z 19 4 5 r.

66 Zuk6w 2 kapliczkt przydroLne
zlpol. XX w.

6',7 Podrudzie Kapliczka pr nJ dr o2na z | 9 0 6 r .

6B Kr6lewiec Kapliczka pr zy dr oima z 7 929 r,

69. Karolina Kapliczka przydr oLna z 193 5 r.

70 J6zef6w Kapliczka przydrohna
zlat30.XXw.

7l GrEbiszew Kapliczka przy dr ohna z lat
40.XX w.

72. Dtuika Kapliczka przydroinaz 1945 r.

73. Brz6ze Kapliczka przydroLna
zlpol. XX w.

74 Pomnik Rodziny Nalazk6w
z 1968 r.

7s Cmentarz ewangelicki z p o cz.
XX w.

76. Gmina
Siennica

Bestwiny Kapliczka ceglana I 9 1 5 r.
(kubafurowa)

77 Dzielnik Kapliczka ceglana
Iata2). XX w. (kubaturowa)

78 Dzielnik Dom mlynar za (dr ew niany)
1890 r.

79. G4golina Kapliczka ceglana
lata 20.XX w.
(kubaturowa)

80. Grzebowilk Cegielnia zlat20.XXw.

2I



81 Grzebowilk

Kqty

Kapliczka ceglana
zlat20XXw.
(kubaturowa)

82 Kaplica ceglana z 7938 r.
(kubaturowa)

83. Krrywica Kaplica ceglanazlat30. XX w.
(kubaturowa)

84. tr-pkawica Kaplica ceglana
z lat 30,XX w.
(kubaturowa)

85 tr-gkawica Pomnik upamigtniaj4cy
mieszkaric6w rozstrzelanvch w
1939 r.

86. Siennica Pomnik w holdzie Wolnej
Szkole Polskiej zlat 1918-28

87. Siennica Pomnik upamigtniajqcy 480 -
lecie miejscowoSci

88 Siennica Zabytkowe nagrobki na
cmentarzu parafialnym

89. Staro916d Kaplica murowana z 1903 r.
(kubaturowa)

90. Staro916d Kapliczka przydroZna
z 1948 r.

91. Staro916d KrzryZprzydroLny z 1976 r.

92 Starogr6d Zabylkowe nagrobki na
cmentarzu.parafralnym

93 Zak6w Kaplica drewniana
zpocz.XXw.

94. Zglech6w Kaplica ceglana z lat 20.XX w.

95. Nowy Zglech6w Dw6r drewniany z k.XIX w.

96. Nowy Zglech6w Figura przydroLnaz 1852 r.

97. Swoboda Kaplica ceglana z 1932 r.
(kubaturowa)

98. W6lka DluZewska LeSna mogila 2olnierska
z 1939 r.

99. Lasomin

Pogorzel

Miej sce pamipci,,Rodakom
poleglym w 1920 r;'

100. Gr6b Nieznanego Zolnierua
zlat40.XXw.

101.

Sulej6wek
Sulej6wek Willa ,,Helin" z 1930 r. (obecnie

Centralny OSrodek
Doskonalenia Nauczvcieli)

r02. Sulej6wek Willa,,Bz6w" ok. 1920 r.
(ob ecni e P r zy cho dnia Z dr ow ia)

103. Sulej6wek Willa,,Dewajtis" z 1920 r,
(obecnie funkcja
administracyina - urzad miasta)

104. Sulej6wek Budynek dawnego kasyna z lat
50-tychXX w. (obecnie funkcja
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usfugowa)

105. Sulej6wek Willa,,Ulanka" z lat 1929 -193 4
(obecnie biblioteka miej ska)

106. Sulej6wek Uklad urbanistyczny osady
Cech6wka

r07. Sulej6wek Katoli cki cmentar z komunalny
w Sulej6wku - Milo6nie.

Ponadto w istniej4cych gminnych ewidencjach zabytk6w figuruje duaa ilos6 stanowisk
archeologicznych - to s4 wszystkie te, dla kt6rych wykonano karty AZp (Archeologiczne
Zdjpcie Polski) oraz obiekt6w pozostaj4cych w zainteresowaniu konserwatora takich,
jakdomymieszkalne drewniane i murowane zX|I* i I pol. XX w. stanowi4ce wlasnoS6
prywatn4. Istnieje r6wmeL ok' 220 pomnik6w przyrody w postaci zabytkowych drzew i grup
drzew oraz glaz6w narzutowych.
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4.4 Obiekty z terenu Powiatu, pozostaj4ce w sferze zainteresowari
konserwatorz zabytk6w, w stosunku do kt6rvch nie spor zqdzono jeszcze
gminnych ewidencji zabytk6w.

Poniaszy wykaz powstal na podstawie plan6w zagospodarowania przestrzennego (dla czpsci

gmin) oraz studi6w uwarunkowafl i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego.

Lp. Gmina MiejscowoSd Nazwa obiektu Uwagi

I Dobre Dobre Historyczny uklad
urbanistyczny, wraz z
cmentatzemparafralnym
szkoNa.

2. Dobre Dzwonnica koScielna

a
J Czamogj6w Kaplica

4 Mlpcin PozostaloSci zespolu
dworskieso

5. Pelkowizna mlyn

6 Mak6wiec Pomnik Konstantego
Laszczki

7. Mak6wiec Pomnikpowstaflc6w 1831 r,

8. W6lka Mlpcka Kaplica

9

IIalin6w
Halin6w park

10. Dtuga KoScielna park

11 Dtuga KoScielna Cmenlarz mariawicki

12. Dtuga ko6cielna Cmentarzrzymskokatolicki

13 Okuniew Cmentarz parafialny

t4
Jakub6w

Aleksandr6w 2 kapliczktprzydroLne
murowane z k. XIX w.

15 Brzoz6wka Kapliczkaprrydroima
murowana z lat 30.XX w.

16. Jgdrzej6w Kaplica drewniana z pol. XX
w.
(kubaturowa)

17. Turek Kaplica murowana
z lat 20 .XX w. (kubaturowa)
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t8 WiSniew KoSci6l murowany p ar afii
mariawickiej z 1906 r.

t9 WiSniew Plebania drewniana z 7906 r.

20. WiSniew Cmentar z rzymsko -kato licki
z pol. XIX w.

2r. WiSniew Cmentarz mariawicki
zpocz. XX w.

22. Jakub6w Cmentar z rzymsko -kato licki
zpocz. XX w.

a1zJ. Wola Polska Mlyn wodny z 1924 r,
(drewniany)

24.

Latowicz
Latowicz Budynek apteki

25. Latowicz StraZnica OSP murowana
z 7932 r. oraz Swietlica OSP
murowana zpocz. XX w.

26. Latowicz Mlyn murowany
zlat30. XX w.

27. Lalowicz Wiatrakko1lakzlS3g r.

ftrrzeniesiony z gminy
Parys6w w 1937 r.)

28 Budy Wielgoleskie Kapliczka murowana
22. poN. XIX w.

29 Chyzyny Kapliczka murowana
zlat20, XX w.

30. Kamionka Ko Sci6l drewniany p ar afii
mariawickiej zpocz. XX w.

31 Kamionka Kaplica murowana
zIpol. XIX w.

32 Oleksianka Kapliczka murowana zkohca
XIX w.

aa
Oleksianka Kapliczka drewniana z kohca

XIX w.
34. Stawek Ktinia drewniana

zpocz. XX w.
35 Wielgolas Kapliczka murowana

zlat30. XX w.
36 WpLyczyn Kapliczkazlpol. XIX w.

37 WymySle Kapliczka murowana z II
pol. XIX w.

38.

Mrozy
Jeruzal Rynek wraz z pierzejami

(dawny uklad urban isty czny)
39. Jeruzal Cmentarz parafialny

40. Kuflew Cmentarz parafralny

4t. Mrozy ZespoN dworca kolej owego
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42. Mrozy cmentatzparafralny

43.
Stanislaw6w

Stanislaw6w Cmentarzparafii
rzymskokatolickiej

44 Stanislaw6w Pozostalo Sc i cmentarza
zydowskiego

45. Pustelnik KoSci6l parafri
rzymskokatolickiej wr az z
plebani4

46. tr pka Mlyn

41. Zawiesiuchy Dw6r

48 Szymankowszczyzna dawny cmvorak

Zapisy dokument6w planistycznych i

mifskiego odnosz4 siQ ponadto do

zainteresowania konserwatora. takich

archeologiczne.

strategicznych funkcjonujqcych w gminach powiatu

kilkuset innych obiekt6w pozostaj4cych w sferze

jak drewniane domy mieszkalne i stanowiska

V. Analiza szans i ztgroizef ,,Programu opieki nard. zabytkami dla powiatu

mirfskiego na lata 2014-2019,

Mocne strony (+):
atrakcyj ne polozeni e powiatu p o d wzglgdem kraj obr azow ym,
duZa iloSi cennych historycznie i architektonicznie obiekt6w zabytkowych,
duZa ilo56 obszar6w chronionego krajobrazu,
dobra sie6 komunikacyjna,
dobr ze rozwini gta infrastruktura.

2. Slabe strony (-):
brak gminnych i miejskich program6w opieki nad zabykami (tylko gmina Stanislaw6w
posiada opracowany pro gram),
brak gminnej ewidencji zabytk6w w gminach
Latow icz, Mr ozy, Stanislaw6w,

i miastach: Dobre, Halin6w. Jakub6w.

niski stopieri SwiadomoSci spolecznej w zakresie nalezytego dbania o obiekty zabytkowe,
zly stan techniczny wielu obiekt6w,
brak wyznaczonych szlak6w turystycznych,
brak odpowiedniego zapleczaturystyczne go (zbytmaNaliczbaobiekt6w noclegowych
itp.)

3. Szanse:

wzrost w redzy o korzysciach gospodar czy ch (rozw6j uslug turystycznych
i agroturystycznych) w gminach i miastach powiatu mifskiego,
uwzglgdnienie potrzeb ochrony zabytk6w w studiach uwarunkowari i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego gmin,
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1.

rozw6j agroturystyki,
r ozw 6j turystyki weekendowej,
budowa scieZek rowerowych, opracowanie szlak6w turystycznych.

4. ZagroAenra:

s am owo lne dzialania na z abytkach b ez uz go dni eri kons erwatorski ch,
brak srodk6w finansowych na odnowE obszar6w i obiekt6w zabytkowych,
brak koordynacji dzialafz wlaScicielami obiekt6w, gminami i innymi podmiotami
dzialajqcymi w sferze ochrony zabyk6w,
brak dziaLanw celu pozyskania dodatkowych srodk6w na ochrong zabvtk6w.

VI. Cele i ztdania programu opieki nrd zabytkami powiatu mir[skiego

na lata 2014- 2018

Priorytetowym celem Programu opieki nad, zabytkami w powiecie miriskim jest

UTRWALANIE D ZIED ZIC TWA KULTUROWE GO

w CELU BUDOWANIA TozsAMoScI REGIoNALNEJ, RozwoJU GospoDARCZEGo
ORAZ PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POWIATU MINSKIEGO

Cele operacyjne i podejmowane w ich ramach dzialania.

DziaLania podejmowane w ramach wymienionych niaej cel6w sNu2q zar6wno bezpoSredniej

poprawie stanu zabytk6w, polozonych na terenie powiatu miriskiego (dotyczy to remontu

obiekt6w, kt6rych wlaScicielem jest Powiat Miriski), jak i posrednio wzmocnieniu potencjalu
gospodarczego otoczenia zabytk6w (np. zakJada siE styrnulowanie ruchu turystyczne go paprzez

dziaNania promocyjne), co powinno przeloiyc sip na korzySci ekonomiczne pozwalajqce ich
wlaScicielom zadbaf o nale?yty stan tych obiekt6w.

1) zachowanie materialnej spu5cizny historycznej powiatu.

)

Lp. Dzialanie Podmioty

uprawnione

do

realizacji

Podmioty

wsp6ldzialajqce

Zr6dla

finansowania

Plano-

wany

termin

Dzialania \a rzecz zab ezpieczenia stanu
zabytk6w, kt6rych wlaScicielem jest powiat
mifski

Powiat

Miriski

DPS

5w. J6zefa

w Mieni;

Maz.Wojew.

Kons. Zabytk6w

Bud2et Powiatu

Miriskiego, Srodki

zewlrQtrzne

krajowe i unijne

2014

-2018
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z U mieszczanie na zabl4kach nieruchomych

wpisanych do rejestru zabytk6w znak6w

informuj4cych o tym, Ze zabytekpodlega

ochronie.

Powiat

Miriski

Uzgodnienie:

Mazowiecki

Wojew6dzki

Konserwator

Zabytk6w

Budzet Powiatu

Miriskiego

dzialanie

ci4gle

J Udzielanie wsparcia finansowego

wla5cicielom zabytk6w na podstawie

uchwaty Rady Powiatu Mifrskiego

w sprawie zasadudzielanta dotacji na prace

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty

budowlane przy zabytlcu wpis an1'rn do

rejestru zabytk6w.

Powiat

Mitiski

WlaSciciele

obiekt6w.

BudZet Powiatu

Miriskiego

(do wysoko5ci

Srodk6w

finansowych

zabezpieczonych

w budZecie

w danym roku)

2014-

2018

4 Podej mowan ie dzialuh w celu

pozyskiwania Srodk6w zewngtrznych

na remonty ircwaloryzacjg obiekt6w,

kt6rych wlaScicielem jest powiat Miriski.

Powiat

Miriski

Jednostki

organtzacyjne

Powiatu,

zlokahzowane

w obiektach,

bpd4cych jego

wlasnoSciq.

Bud2et Powiatu

Miriskiego

(wklady wlasne)

2014-

2018

2) OkreSlanie i utrwalanie zasob6w dziedzictvva kulturowego w SwiadomoSci

mieszkaric6w

Lp.
Dzialanie Podmiofy

uprawnione

do

realizacji

Podmioty

wsp6ldzialajqce

2r6dla

finansowania

Planowany

termin

Ustanawianie spolecznych opiekun6w

zab54k6w w Powiecie Miriskim

Powiat

Mitiski

Mazowiecki
Wojew6dzki
Konserwator
Zabytk6w

Bud2et

Powiatu

Miriskiego

2014-2018

2 Publikacj a material6w popularyzuj 4cych

ochronq zabytk6w

- publikacje wlasne Starostwa

Powiatowego w Mirisku Mazowieckim

- finansowanie lub dofinansowanie innych

publikacji o tematyce zwiqzanej z

zabytkami (albumy, p o czt6wki,

przewodniki, materialy multimedialne,

itp.), w tym w ramach otwartvch

Powiat

Mitiski

Organizacje

pozarzqdowe,

inne podmioty,

Mazowiecki

Konserwator

Zabytk6w,

Urzqd

Marszalkowski

Wojew6dztwa

Mazowieckiego

Regionalny

Bud2et

powiatu,

Srodki

zewnQlfzne

(unijne

i krajowe) ;

Srodki

organizacji

pozarz4dowych

(w ramach

otwartych

2014-2018
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konkurs6w oferl dla organizacji

pozarzqdowych i innych podmiot6w na

podstawie ustawy o dzialalnoSci po2ytku

publicznego i wolontariacie.

OSrodek Badari

i Dokumentacji

Zabfik6w

w Warszawie

konkurs6w

ofert)

Or gantzacj a konkurs6w, wystaw

iprezentacji, np. otwarte konkursy ofert

dla or gantzacji pozarzqdowych i innych

podmiot6w na podstawie ustawy o

dzialalno 5 ci po2ytku publiczne go i
wolontariacie.

Urzpdy miast

i gmin z terenu

powratu,

wlaSciciele

zabytk6w,

organizacje

pozarz4dowe,

inne podmioty

BudZet

Powiatu

Mitiskiego,

Srodki

zewnQtfzne

unijne

i krajowe,

20t4-20t8

Uwzglpdnienie problematyki ochrony i
p opulary zacji zabytk6w p o dczas ko lej nej

edycji Powiatowego Forum Kultury

w 2015 roku.

Urzpdy gmin

i miast z terenu

Powiatu

Miflskiego,

wlaSciciele

zabytk6w,

Mazowiecki

Wojew6dzki

Konserwator

Zabytk6w, itp.

Bud2et

Powiatu

Miiiskiego

3) Promocja dziedzictwa kulturowego powiatu Miriskiego
Lp.

Dzialanie Podmioty

uprawnione

do realizacji

Podmioty

wsp6ldzialaj4ce

Lr6dla

finansowania

Planowany

termin

I Udzial Starostwa Powiatowego w Mirisku

Mazowieckim oraz podleglych mu

jednostek w targach i wystawach

zewnelrznvch

Powiat

Miriski

Organizalorzy

imprez,

organizacje

pozatzqdowe,

itp.

Budzet

Powiatu

Miriskiego

2014-2018

2 Dystrybucja publikacji na temat

dziedzicLwa kulturowego regionu.

Powiat

Mitiski

Jednostki

organizacyjne

Powiatu,

organtzacje

pozarzqdowe

Budzet

Powiatu

Mifskiego

20r4-2018
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4) Podejmowanie

wystppowaniu

zabytkowych).

wsp6lpracy z wlascicierami zabytk6w (edukacja, zapobieganie
sytuacji konfliktowych zwiuzanych z korzystaniem z obiekt6w

Promocj a akcji znakow anta zabytk6w,

uSwiadamianie wlaScicielom obiekt6w

pottzeby umieszczenia znaku ochronneso

na zabytlan.

Starostwo Gminy,

wlaSciciele

zabytk6w

Budzet

powratu

miriskiego

20ls-20r6

Kamapanie edukacyj ne, dystrybucj a

informacj i i aktualnoSci dotyczqcy ch

ochrony zabytk6w za pomocE

odpowiednie go dzialu na stronie

internetowej Powiatu Miriskiego.

Powiat

Mitiski

Gminy,

wla5ciciele

zabytk6w

Budzet

powiatu

mifskiego

dziatranie

ci4gle

vlr. rnstrumenty realizacji oraz monitoring programu

1 ' ZahJada sip, ze zadania okreSlone w Programie bqd4 wykonywane za pomocqnastgpuj4cych

instrument6w:

prawnych - uwzglpdnianie zapis6w niniejszego dokumenfirprzy tworzeniu prawa
miej scowego i dokument6w strategicznych powiatu mif,skiego,

- finansowych - Srodki budZetu powiatu, Srodki partner6w w ramach poszczeg6lnych

zadafi , p ozyskane sro dki zew nptr zne (kraj ow e or az unijne),

- koordynacji - uwzglpdnienie uwarunkowari innych projekt6w i program6w dotycz4cych
ochrony dziedzictwa kulturowego, wsp6lpracaz gminami zterenupowiatu miriskiego
i wlascicielami zabytk6w w zakresie ochronv zabvtk6w-

- spolecznych - dziaNania edukacyjne i promocyjne,

- kontrolnych - monitoring stanu zachowania dziedzictwa kulturoweso.

2' Zarzqd Powiatu Miriskiego przedlohy Radzie Powiatu Miriskiego sprawozdanie
czgsciowe w 2016 r. oraz sprawozdanie koricowe w 20rg r.


