UCHWAŁA NR XXVI/212/20
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 27 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy
Koronowo na lata 2016 – 2019”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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 ( t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 282) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji w latach 2016 – 2019 „Gminnego programu opieki nad zabytkami
Miasta i Gminy Koronowo na lata 2016 – 2019”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koronowie
Katarzyna Brygida SzultaRomaniuk
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/212/20
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 27 maja 2020 r.

Burmistrz Koronowa

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
„GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAM
MIASTA I GMINY KORONOWO”
NA LATA 2016 – 2019”

Koronowo 2020
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Gmina Koronowo, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282) posiada Gminny Program Opieki nad Zabytkami na
lata 2016 – 2019, zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie nr XXV/220/16 z dnia 30
marca 2016 roku. Gminny program opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Koronowo 2016-2019
jest kontynuacją Gminnego programu na lata 2008-2011 przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej
Koronowo w 2008 r.
Zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, burmistrz sporządza co dwa lata sprawozdanie z realizacji programu opieki nad
zabytkami, które przedstawia radzie gminy. Z racji przyjęcia programu w roku 2016, sprawozdanie
obejmuje wszystkie lata jego obowiązywania – od roku 2016 do roku 2019.
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Koronowo jest dokumentem, który
nakreśla kierunki współpracy samorządu gminnego, właścicieli obiektów zabytkowych i KujawskoPomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ponadto tworzy politykę administracyjną
w zakresie działań na rzecz zachowania zabytków i dziedzictwa kulturowego. Działania związane z
opieką nad zabytkami oraz wykorzystaniem zasobów środowiska kulturowego stanowią jedną z
ważniejszych polityk prorozwojowych miasta Koronowa i okolic. W Gminnym Programie Opieki
nad Zabytkami określone zostały zadania, mające na celu finansowanie, inicjowanie, wspieranie
oraz koordynowanie prac z dziedziny ochrony zabytków, krajobrazu kulturowego oraz
upowszechnianie i promowanie dziedzictwa kulturowego. Zadania te obejmują także organizację
działań edukacyjnych wobec lokalnej społeczności.
Główne cele, zasady i zadania polityki przestrzennej, jak również instrumenty jej realizacji,
wobec środowiska kulturowego, uwzględnione są w „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koronowo, przyjętym przez Radę Miejską w
Koronowie uchwałą Nr XXXIX/440/09 z dnia 30 września 2009 roku. Studium formułuje szereg
ustaleń szczegółowych, których celem jest ochrona pod względem historyczno-kulturowym
obszaru miasta i gminy oraz ujęte są wytyczne dla poszczególnych stref konserwatorskich. Uchwałą
Nr VII/70/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 marca 2015 roku przystąpiono do
sporządzenia nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Koronowo.
Gmina Koronowo nie podjęła uchwały o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji.
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 Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków.
Zapisy pozwalające na ochronę dziedzictwa kulturowego i zabytków zawarte są również w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Koronowo nie posiada aktualnego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego miasta i gminy, dysponuje jedynie
planami dla poszczególnych obszarów.
W okresie obowiązywania Programu zakończono 15 procedur sporządzania planu miejscowego.
Tabela: zestawienie planów miejscowych przyjętych przez Radę Miejską w Koronowie w latach
2016 – 2019
Nr Uchwały
Uchwała nr
XXXIV/283/16
Rady Miejskiej
w Koronowie
z dnia 26
października
2016

Dotyczy
w sprawie miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
„Obwodnica I” dla
terenów położonych w
Tryszczynie, gmina
Koronowo

Nr działek
cz. 68/2 dr, 367/1, cz. 637/4, 643/1 dr, 643/2 dr, 644/1, 644/2, 644/3,
645/2 dr, 656, 657, cz. 661 dr, 663, 664, 665, 666, cz. 667, 668 dr,
669/3, 669/4, 669/5, 670, 671/1, 671/2, 738/3 dr, 738/4 dr, 738/5, 738/6
dr, 738/7, 739/1 dr, 739/2
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Uchwała nr
XXVII/239/16
Rady Miejskiej
w Koronowie
z dnia 25 maja
2016
Uchwała nr
XXII/203/16
Rady Miejskiej
w Koronowie
z dnia 24
lutego 2016
Uchwała nr
LV/468/17
Rady Miejskiej
w Koronowie
z dnia 29
listopada 2017

Uchwała nr
XLVI/373/17
Rady Miejskiej
w Koronowie
z dnia 31 maja
2017
Uchwała nr
XLVI/372/17
Rady Miejskiej
w Koronowie
z dnia 31 maja
2017
Uchwała nr
XLIV/359/17
Rady Miejskiej
w Koronowie
z dnia 26
kwietnia 2017

Uchwała nr
XLIII/350/17
Rady Miejskiej
w Koronowie
z dnia 30
marca 2017

w sprawie miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
„Lipkusz 3” dla terenu
położonego w
Koronowie
w sprawie uchwalenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
„Tryszczyn nad Brdą”
dla terenu położonego
w Tryszczynie gm.
Koronowo
w sprawie uchwalenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego dla
terenu położonego
pomiędzy ulicami
Lipinki oraz Iwickowo
w Koronowie, gm.
Koronowo.
w sprawie uchwalenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego dla
terenu położonego
w Starym Dworze oraz
Okolu, gm. Koronowo

58/67, cz. 62/1, 64/4, 64/3, 65/2, 65/3, 66, cz. 103/1 dr, cz. 112/1, 115,
cz. 116/1, 118/1, 118/2, 118/3, cz. 108 dr

w sprawie miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego dla
terenu „Przy Torach”
położonego
w Koronowie, gmina
Koronowo
w sprawie uchwalenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego dla
terenu położonego przy
ulicy Witosa
w Koronowie, gm.
Koronowo

1027/1,cz. dz.1027/6, 1028/10, 1028/14, cz.dz. 1028/24, 1028/28,
1028/29, 1028/32, 1028/37, 1028/38, 1028/39, 1028/40, 1028/41,
1028/43, 1028/44, 1028/46, 1028/47, 1028/48, 1028/50, 1028/51,
1028/55, 1028/59, 1028/85, 1028/87, 1028/88, 1028/89, 1028/90,
1028/91, 1028/92, 1028/111, 1028/112, 1028/113, 1028/114, 1028/114,
1028/115, 1028/116, 1028/117, 1028/118, 1028/121,1028/122,
1028/123, 1028/124, 1028/125, 1029/1, 1029/2, 1030/2, 1030/3,1030/4,
cz.dz.1096
734/30, 734/31, 734/9, 734/11, 734/32, 734/37, 734/40, 734/41, 734/42,
734/43, 1007/18,1007/19, 1007/7, 1007/20, 1007/21, 1007/22, 1007/23,
1007/6, 1007/5,1007/4,1007/2,1007/24,1007/25, 1008/1

w sprawie uchwalenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego terenu
położonego przy ulicy
Nowodworskiej
w Koronowie, gm.
Koronowo

cz. 62 dr, 75, 76/5, 76/35, 76/36, 76/37, 76/38

( 399/19, 399/20, 399/21, 399/22, 399/23, 399/24, 399/25, 399/26,
399/27, 399/28, 399/29, 399/30, 399/31, 399/32, 399/33, 399/34, z
podziału dz. 399/1,
(399/12, 399/13 z podziału dz. 399/10),
( 399/14, 399/15, 399/16, 399/17, 399/18 z podziału dz. 399/11)

części działek nr 37/4.70,303,69,1335 oraz
działki nr 317/2, 985, 1036, 979,1015, 71, 72, 316

Stary Dwór 252/5, 252/6, 252/2, 252/3
Okole 68/3, 68/4
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Uchwała nr
XLIII/349/17
Rady Miejskiej
w Koronowie
z dnia 30
marca 2017

w sprawie uchwalenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego „Za
Pilawą II” dla terenu
położonego
w Koronowie, gm.
Koronowo

1081/23, 1082/7, 1083/7, 1084/7, 1085/7, cz.dz.1087/10,
cz.dz. 1087/3

Uchwała nr
XLIII/348/17
Rady Miejskiej
w Koronowie
z dnia 30
marca 2017

w sprawie uchwalenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego dla
terenu położonego przy
ulicy Pomianowskiego
w Koronowie

1009/5,1009/6, 1009/3, 1020/75, 1020/101, 1020/126, 1020/110,
1020/125

Uchwała nr
XLIII/347/17
Rady Miejskiej
w Koronowie
z dnia 30
marca 2017

w sprawie uchwalenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego dla
terenu „Samociążek”
położonego
w Samociążku, gm.
Koronowo

Uchwała nr
LXXVI/619/18
Rady Miejskiej
w Koronowie
z dnia 17
października
2018

w sprawie uchwalenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego dla
terenu położonego przy
ulicy Szosa
Kotomierska
w Koronowie.

39, 40, 41,42, 43/1, 43/2, 45/1, 45/2, 45/3,46/1, 46/4,46/5, 46/3,47/3,
47/4,47/5, 47/6, 47/7,50/1, 50/2,51/1, 51/2,49/1; 49/3, 49/4, 48, 52/1,
52/2,53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 53/8, 53/9, 53/10, 53/11,
53/12, 53/13,54, 55, 56, 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 57/5, 57/6,58/1, 58/2,
58/3, 58/4, 58/5, 58/6, 58/7,59, 60, 61/1, 61/2
(62/3,62/4, 62/5, 62/6 - podział z dz. nr 62/1)
(62/7, 62/8, 62/9 - podział z dz. nr 62/2)
(64/1,64/2,64/3,64/4,64/5,64/6,64/7,64/8,64/9- podział z dz. nr 64)
65, 66,67,68/1, 68/2,
(68/4, 68/5, 68/6 - podział z dz. 68/3)
(69/1 dr, 69/2 dr, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 69/7, 69/8, 69/9 - podział z dz.
69)
70/5, 70/3,70/2, 70/4,72,
(71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 71/5, 71/6, 71/7, 71/8, 71/9 - podział z dz. 71)
80/1, 81/1,82,83,84,79
(85/1, 85/2, 85/3, 85/4 - podział z dz. 85),
74/1,74/2, 75/1,76,
(77/1,77/2,77/3,77/4 - podział z dz. 77)
86 dr, cz. dz. 38,
170/1 dr, 170/2 dr, 170/3 dr, 170/4 dr, 182 dr,
150/102, 150/103, 150/104, 150/105, 150/106, 150/107, 150/108
46/3, 46/6

Uchwała nr
LXXVI/615/18
Rady Miejskiej
w Koronowie
z dnia 17
października
2018

w sprawie uchwalenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego dla
terenu „Plac
Zwycięstwa”
w Koronowie, gm.
Koronowo

1622/1, 1622/2, 1622/3, 1622/4, 1622/5
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Uchwała nr
V/42/19
Rady Miejskiej
w Koronowie
z dnia 11
lutego 2019

w sprawie uchwalenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
„Tryszczyn nad Brdą II”
dla terenu położonego
w Tryszczynie gm.
Koronowo

399/27, 399/28

Uchwał nr
XVI/138/19
Rady Miejskiej
w Koronowie z
dnia 31
października
2019

w sprawie uchwalenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego we
Wtelnie przy ulicy
Kwiatowej, gm.
Koronowo

264/34, 264/18

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 lub decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.
Opracowania planistyczne związane z rozwojem Gminy, które mogą mieć wpływ na zachowanie
materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, uzgadniane są z odpowiednimi służbami
konserwatorskimi.
Wykaz ilości wydanych decyzji o warunkach zabudowy w latach 2016-2019:
2016 r. – 203
2017 r. – 235
2018 r. – 190
2019 r. – 174
Zgodnie z art. 22 ust. 4 i 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, prowadzona
jest Gminna Ewidencja Zabytków w formie kart adresowych zabytków nieruchomych,
znajdujących się na terenie Gminy Koronowo.
Do Gminnej Ewidencji Zabytków wpisanych jest 657 obiektów ( w tym dla 529 zabytków
opracowane są karty adresowe), a do Rejestru zabytków nieruchomych wpisanych jest 35 obiektów
( dla 34 zabytków opracowane są karty adresowe). Brakujące w Gminnej Ewidencji Zabytków
karty adresowe, zostaną sporządzone przy aktualizacji Programu Opieki nad Zabytkami na lata
2020 – 2023.
Obiekty wpisane do rejestru zabytków:
Buszkowo
1. most kolejowy nad rzeką Krówką
- nr rej. A/1421 z dnia 17.07.1997 r.
Byszewo
Zespół kościoła pocysterskiego ob. parafialnego
2. kościół parafialny p.w. św. Trójcy
- nr rej. A/211 z dnia 4.03.1931 r.
3. dzwonnica,
4. cmentarz przykościelny,
5. historyczne ogrodzenie cmentarza,
6. spichlerz przy plebanii
– nr rej. A/1633 z dnia 10.05.2013 r.
Gościeradz
Założenie dworsko-parkowe:
7. dwór,
8. park
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- nr rej. A/1061 z dnia 21.02.1996 r.
Huta
założenie dworsko-parkowe:
9. dwór,
10. park,
11. stajnia,
12. gorzelnia
- nr rej. A/1045 z dnia 15.05.1991 r.
Koronowo
13. Dzielnica Starego Miasta
- nr rej. A/1418 z dnia 16.09.1957 r.
Zespół klasztoru oo. Cystersów:
14. kościół klasztorny ob. parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP
- nr rej. A/212 z dnia 4.03.1931 r.
15. Pałac opata (ul. Klasztorna 1)
- nr rej. A/873 z dnia 24.04.1995 r.
16. kościół p.w. św. Andrzeja – filialny
- nr rej. A/213 z dnia 4.03.1931 r.
17. synagoga
- nr rej. A/1060 z dnia 24.06.1996 r.
18. cmentarz żydowski ul. Kotomierska
- nr rej. A/1289 z dnia 3.01.1990 r.
19. ratusz – budynek główny
- nr rej. A/1603 z dnia 1.12.2011 r.
20. młyn wodny ul. Nakielska,
- nr rej. 1142 z dnia 3.04.1957 r.
21. most kolejki wąskotorowej nad rzeką Brdą
- nr rej. A/1422 z dnia 21.07.1997 r.
22. cmentarz z końca XIV w. przy kościele filialnym pw. Św. Andrzeja
- nr rej. A/1708 z dnia 25.10.2016 r.
Krąpiewo
Założenie dworsko-parkowe:
23. dwór,
24. spichlerz,
25. park
- nr rej. A/1423 z dnia 5.06.1987 r.
Lucim
26. dwór
- nr rej. A/1151 z dnia 15.06.1985 r.
Łąsko Wielkie
Zespół kościoła parafialnego p.w. św. Anny:
27. kościół parafialny p.w. św. Anny
- nr rej. A/756 dnia 4.03.1931 r.
28. cmentarz przy kościele,
29. dzwonnica,
30. ogrodzenie cmentarza od strony południowo-zachodniej
- nr rej. A/1576 z dnia 10.12.2010 r.
Mąkowarsko
31. kościół p.w. św. Wawrzyńca,
32. cmentarz przykościelny parafii rzymsko-katolicki p.w. św. Wawrzyńca Mąkowarsko
- nr rej. A/188 z dnia 23.08.2004 r.
Nowy Jasiniec
33. ruiny zamku
- nr rej. A/778 z dnia 18.10.1934 r.
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Wierzchucin Królewski
34. kościół parafialny p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła
- nr rej. A/1546 z dnia 11.12.2009 r.
Wtelno
35. kościół par. p.w. św. Michała Archanioła
- nr rej. 778 z dnia 8.06.1955 r.
Są to obiekty o różnym charakterze i funkcji, mające różnych właścicieli.
Spośród 35 zabytków nieruchomych, wpisanych do rejestru, własnością gminy są:
1. Budynek Synagogi

2. Ratusz – budynek główny

3. Most kolejki wąskotorowej
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Realizując Program Opieki nad Zabytkami dążymy do zahamowania procesów degradacji
zabytków, poprawy stanu zachowania obiektów, zwiększenia atrakcyjności zabytków dla potrzeb
społecznych, turystycznych i edukacyjnych. Gmina Koronowo corocznie przeznacza w ramach
własnych środków budżetowych środki w rozdziale 92120 na ochronę zabytków i opiekę nad
zabytkami.
W latach 2016 – 2019 Rada Miejska w Koronowie podejmowała Uchwały w sprawie
przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w obiektach
wpisanych do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickich, na dofinansowanie następujących
inwestycji :
ROK

Wnioskodawca

Adres

Przedmiot umowy

Przyznana
kwota
dotacji

2016

Parafia
Rzymskokatolicka
p.w. Wniebowzięcia NMP w
Koronowie
Parafia
Rzymskokatolicka
p.w. Świętego Wawrzyńca
w Mąkowarsku
Parafia
Rzymskokatolicka
p.w. Świętej Anny w Łąsku
Wielkim
Parafia
Rzymskokatolicka
p.w. Świętego Michała we
Wtelnie
Parafia
Rzymskokatolicka
p.w. Świętych Apostołów
Piotra
i
Pawła
w
Wierzchucinie Królewskim
Parafia
Rzymskokatolicka
p.w. Wniebowzięcia NMP w
Koronowie

86-010 Koronowo
ul. Bydgoska 23

IV etap prac konserwacyjnych elewacji
kościoła p.w. Św. Andrzeja w Koronowie

29.824,05

86-013
Mąkowarsko
ul. Bydgoska 2
86-010 Koronowo
Łąsko Wielkie

IV etap – konserwacja ambony oraz
ołtarza kościoła p.w. Św. Wawrzyńca

20.000,00

Konserwacja ołtarza bocznego i ołtarza
głównego z kościoła p.w. Świętej Anny

10.000,00

86-011 Wtelno

Remont posadzki w prezbiterium kościoła
p.w. Św. Michała Archanioła

10.000,00

86-017
Wierzchucin
Królewski

Remont i malowanie elewacji kościoła
p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła

20.000,00

86-010 Koronowo
ul. Bydgoska 23

10.000,00

Parafia
Rzymskokatolicka
p.w. Świętej Trójcy w
Byszewie

86-017
Wierzchucin
Królewski

Izolacja
ścian
fundamentowych
i
usprawnienie systemu odprowadzania
wód opadowych od budynku kościoła Św.
Andrzeja (rewitalizacja nawierzchni przy
kościele)
Prace konserwatorskie i restauratorskie
przy ołtarzu głównym kościoła p.w.
Świętej Trójcy w Byszewie – Etap V- prace
przy środkowej części retabulum(kolumny
i pilastry) i przy czterech figurach
uskrzydlonych aniołów

2017

2017

2018

2018

2019

2019
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20.000,00

Na terenie Gminy Koronowo, w latach 2016 - 2019 zostały przeprowadzone prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach objętych ochroną konserwatorską.
Realizowane były działania w zakresie utrzymania i poprawy stanu technicznego zabytków
stanowiących własność Gminy Koronowo jak i nie stanowiących własności gminnej:
1. Kościół – Łąsko Wielkie p.w. św. Anny
- prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym – II etap
- konserwacja ołtarza bocznego i ołtarza głównego – I i II etap
- konserwacja ołtarza głównego (dokończenie) i ołtarz boczny lewy – I etap
2. Kościół – Mąkowarsko p.w. św. Wawrzyńca
- prace konserwatorskie i restauratorskie przy elementach wyposażenia kościoła – konserwacja
ołtarza bocznego p.w. Matki Bożej z Dzieciątkiem oraz zaplecku i baldachimie chrzcielnicy
- konserwacja chrzcielnicy ołtarza p.w. Matki Bożej z Dzieciątkiem
- konserwacja ambony oraz ołtarza – IV etap
- prace remontowo-konserwatorskie- utwardzenie dojść i dojazdów w ramach przebudowy
istniejących utwardzeń wokół kościoła na działce nr ew. 375
3. Kościół – Byszewo p.w. Świętej Trójcy
- wymiana posadzki w prezbiterium oraz przełożenie i uzupełnienie posadzki kamiennej w nawie
kościoła – etap I i II
- pełna konserwacja i restauracja zwieńczenia ołtarza głównego z wyłączeniem czterech figur
aniołów – IV etap
- wymiana tynków wewnętrznych
- konserwacja ścian i sklepień oraz rekonstrukcja posadzki ceglanej krypt kościoła
- pełna konserwacja i restauracja środkowej części retabulum ołtarza głównego – V etap
4. Kościół – Wtelno p.w. św. Michała Archanioła
- III i IV etap remontu elewacji kościoła
- prace konserwatorskie przy chrzcielnicy
- remont posadzki w prezbiterium kościoła
5.Kościół - Wierzchucin Królewski p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła
- remont i malowanie elewacji – I etap
- remont ołtarzy w kościele – naprawa, malowanie i złocenie
- remont organów
6. Kościoły w Koronowie - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP
- izolacja ścian fundamentowych oraz usprawnienie systemu odprowadzania wód opadowych od
budynku kościoła p.w. św. Andrzeja – III etap realizacji inwestycji
- konserwacja elewacji kościoła pw. św. Andrzeja – V i VI etap
7. Kościół – Mąkowarsko p.w. Świętego Wawrzyńca
- prace konserwatorskie i restauratorskie przy elementach wyposażenia z kościoła- etap VI
konserwacja dwóch ołtarzy bocznych
8. „Diabelski Młyn” w Koronowie
- renowacja budynku „Diabelski Młyn”, odbudowa rynny zalewowej.
9. Synagoga – Koronowo
- rekonstrukcja i przebudowa budynku Synagogi – oddanie obiektu do użytkowania w 2016 roku.
Zdecydowana większość obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków nie stanowi
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własności Miasta i Gminy Koronowo. W związku z tym gmina nie ma możliwości bezpośredniego
sprawowania opieki mad nimi. Natomiast działania pośrednie, wynikające z ustawy o ochronie
zabytków oraz polityki prowadzonej przez gminę sprowadzają się do:
- promowania najcenniejszych zabytków z terenu miasta i gminy,
- uwzględniania dziedzictwa kulturowego przy sporządzaniu dokumentów planistycznych,
- wspierania poczynań właścicieli obiektów zabytkowych przy działaniach związanych z ich
właściwym użytkowaniem i utrzymaniem;
- edukacji społeczeństwa w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego poprzez prowadzenie i
doskonalenie edukacji na rzecz ochrony zabytków na poziomie szkół podstawowych i średnich
(wcześniej też gimnazjalnych).
Gmina każdego roku w latach 2016–2019 ogłaszała konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych
w zakresie:
1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
2. Podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej oraz kulturowej i udziela dotacji organizacjom
pozarządowym;
W wyniku rozstrzygnięcia w/w konkursu w poszczególnych latach dotacje przyznano dla:
ROK
2016

2017

2018

2019

ORGANIZACJA i ZADANIE

KWOTA PRZYZNANEJ
DOTACJI
Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Faure – zadanie pn. XVIII Mariackie 10.000,00
Wieczory Kameralne w Bazylice Mariackiej w Koronowie.
Stowarzyszenie PRO MUSICA ORGANA – zadanie pn. Zjednoczeni muzyką
– cykl koncertów organowych i kameralnych w Bazylice p.w.
Wniebowzięcia NMP w Koronowie.
Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec
Koronowo – zadanie pn. Profesjonalny patriotyzm.

5.000,00

Fundacja Budzenie Pasji – zadanie pn. Budzenie pasji-historia dla
najmłodszych. Widowiska historyczne dla uczniów szkół podstawowych z
gminy Koronowo.
Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Faure – zadanie pn. XIX Mariackie
Wieczory Kameralne w Bazylice Mariackiej w Koronowie

6.100,00

Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Faure – zadanie pn. XX Mariackie
Wieczory Kameralne w Bazylice Mariackiej w Koronowie.

7.500,00

Stowarzyszenie PRO MUSICA ORGANA – zadanie pn. Zjednoczeni muzyką
– cykl koncertów organowych i kameralnych w Bazylice p.w.
Wniebowzięcia NMP w Koronowie.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Koronowskiej – zadanie pn. Wydanie
publikacji pt. „Mała architektura sakralna Ziemi Koronowskiej”.

7.500,00

Stowarzyszenie „Nowa Kujawia” patriotyzm to nasze dziedzictwo.

zadanie pn. Muzyka, historia,

5.000,00

Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Faure – zadanie pn. XXI Mariackie
Wieczory Kameralne w Bazylice Mariackiej w Koronowie.

7.500,00

Stowarzyszenie PRO MUSICA ORGANA – zadanie pn. Zjednoczeni muzyką

7.500,00
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8.900,00

7.500,00

5.000,00

– cykl koncertów organowych i kameralnych w Bazylice p.w.
Wniebowzięcia NMP w Koronowie
Stowarzyszenie „Nowa Kujawia” - zadanie pn. Muzyka, historia, 10.000,00
patriotyzm to nasze dziedzictwo.

Realizując Gminny Program Opieki nad Zabytkami, w Gminie Koronowo prowadzono wiele
działań popularyzacyjnych, promocyjnych oraz edukacyjnych dotyczących dziedzictwa
narodowego. W dawnym budynku synagogi, w którym po remoncie znajduje się Centrum Kultury
Synagoga, regularnie odbywały się wernisaże, wystawy będące świadectwem działalności
mieszkańców Gminy Koronowo i regionu. W koronowskiej Bazylice Mniejszej organizowane były
koncerty dla mieszkańców. Na terenie Gminy Koronowo funkcjonowała Wioska Ginących
Zawodów oraz Skansen gdzie można było w miesiącach letnich - lipcu i sierpniu spotkać wielu
rzemieślników przy ich codziennej pracy – prząśniczki, świecownika, garncarza, kowala, łyżkarza i
sitarza. Było można zobaczyć jak dawniej czerpano papier na tradycyjnych sitach, jak budowano
koła do bryczek i powozów, jak wyglądał średniowieczny odlew metali. Wizyta w skansenie, to
także spotkanie z tradycjami dawnej polskiej wsi. Zgromadzone tam sprzęty są świadectwem życia
codziennego naszych przodków. Swój blask odzyskał kolejny ważny koronowski zabytek, owiany
miejscową legendą – jest to „Diabelski Młyn”. Po wieloletniej przerwie, zaczęło obracać się nowe,
9 metrowe koło młyńskie. Kompleksowo odrestaurowany obiekt stanowi atrakcję dla miłośników
zabytków, a w szczególności zabytków techniki. Odwiedzający, poza podziwianiem samego
obiektu i otoczenia, mogą się posilić w wybudowanej nad przepływającym strumieniem
przeszklonej restauracji, serwującej kuchnię tworzoną na bazie lokalnych produktów.
- CENTRUM KULTURY SYNAGOGA
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- BAZYLIKA MNIEJSZA - koncerty

- WIOSKA GINĄCYCH ZAWODÓW

- DIABELSKI MŁYN

Na przestrzeni lat 2016 - 2019, w gminie Koronowo odbyło się wiele wydarzeń o charakterze
promocyjnym, turystycznym, edukacyjnym, historycznym, sportowym. Najważniejsze z nich to:
Jarmark Cysterski z Inscenizacją Bitwy z Krzyżakami pod Koronowem, Noc Muzeów, Noc
Świętojańska, Mariackie Wieczory Kameralne w Bazylice, Festiwal Muzyki Organowej i
Kameralnej, Arie na plaży, Impresje Kulturalno – Kulinarne, Bieg im. Braci Mikrutów, maraton
rowerowy, czy msze dożynkowe a także kiermasze wielkanocne i bożonarodzeniowe. W związku z

Id: 8440CFEB-C9CA-4ECD-B4CE-1F764C05713E. Podpisany

obchodami Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków organizowano zwiedzanie grupowe z
przewodnikiem po zabytkach zlokalizowanych na terenie Koronowa. Kalendarz wydarzeń w roku
2018 obejmował też różnego rodzaju wydarzenia, wystawy, spotkania w związku z obchodami 650
– lecia nadania praw miejskich miastu Koronowo a także inicjatywy związane ze 100 – leciem
odzyskania niepodległości. Przez cały rok odbywały się różnego rodzaju wydarzenia, spotkania,
uroczystości, sesje pod szyldem powyższych obchodów. Stowarzyszenia, kluby sportowe, szkoły,
sołectwa, różne instytucje i firmy oraz osoby prywatne bardzo zaangażowały się w „urodzinowe”
przedsięwzięcia. Z okazji tego jubileuszu wydano okolicznościowy znaczek pocztowy oraz album
„Koronowo i okolice – 650 lat”. Współpracowano ze szkołami, stowarzyszeniami np. w zakresie
współorganizacji konkursów.
Zdjęcia z niektórych wydarzeń:
Święto Niepodległości

Bieg im. Braci Mikrutów

Smaki lata
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650-lecie Koronowa

Mariackie wieczory

Impresje kulinarne

Arie na plaży w Pieczyskach

Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie:
„Cała Polska czyta dzieciom”
„Koronowskie czytanie Legend Koronowa”
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Dożynki

Jarmark Cysterski

Koronowo jest też corocznie uczestnikiem akcji „Paszport Turystyczny”, „Mega weekend w
regionie”, które dają możliwość promocji gminy.
Na terenie gminy Koronowo działają różne stowarzyszenia, których celem jest edukacja,
kultywowanie tradycji i dziedzictwa np. Hufiec ZHP Koronowo, Klub Jeździecki Deresz,
Stowarzyszenie Nowa Kujawia, Towarzystwo Miłośników Ziemi Koronowskiej, Koronowskie
Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki „Szczęśliwa Dolina”.
Gmina Koronowo jest członkiem różnych stowarzyszeń i organizacji, w których aktywnie
działa w różnych sferach: turystycznej, kulturowej, historycznej itp.
W tym okresie Gmina Koronowo była członkiem następujących stowarzyszeń: Lokalna Grupa
Działania „Trzy Doliny”, Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz, Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Gmin Cysterskich, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Króla
Kazimierza Wielkiego, Związek Miast Polskich.
W latach 2016 – 2019 gmina Koronowo promowana była podczas różnego rodzaju imprez
targowych / wystawienniczych w tym m.in.: Targi Wypoczynek w Toruniu, Travel & Taste w
Bydgoszczy, World Travel Show w Nadarzynie. Targi były okazją do promocji dziedzictwa
kulturowego i kultywowania tradycji
W okresie sprawozdawczym dokonano wydania publikacji, m.in. dodruku planu miasta i
Zalewu Koronowskiego, ulotek historycznych i turystycznych, przewodnika po gminie wraz z
mapą, widokówek promujących gminę Koronowo w tym zabytki, gry planszowej „Wędrówka po
gminie Koronowo”.
Materiały te zawierają informacje dotyczące historii miasta, atrakcji turystycznych i wydarzeń.
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Współpraca Gminy w ramach partnerstwa zagranicznego.
Gmina Koronowo w ramach partnerstwa zagranicznego współpracuje z 3 partnerami
zagranicznymi. Partnerami tymi są Gmina Senden w Niemczech, Gmina Spinetoli we Włoszech i
Samorząd Rejonu Wileńskiego z Gminą Czarny Bór na Litwie. W ramach współpracy zagranicznej
odbywała się wymiana młodzieży szkolnej z gmin Koronowo i Senden. Ponadto delegacja z gminy
Senden uczestniczyła także w 2018 roku w czerwcowych obchodach 650-lecia nadania praw
miejskich miastu Koronowo.
W sierpniu 2017 r. została wprowadzona zmiana ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami m.in. w zakresie art. 81 dot. możliwości udzielenia dotacji dla obiektów ujętych w gminnej
ewidencji zabytków. Wcześniej dotacja taka mogła być udzielana wyłącznie dla obiektów wpisanych do
rejestru zabytków. W związku z powyższym, ze względu na konieczność dostosowania ww. uchwały do
obowiązujących przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w listopadzie 2019
roku Rada Miejska w Koronowie podjęła uchwałę nr XVIII/161/19 w sprawie zasad udzielania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Podsumowując realizację Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Koronowo
należy stwierdzić, że zadania realizowane były na bieżąco, w ramach posiadanych środków
finansowych przeznaczonych na ochronę zabytków. Zwrócono szczególną uwagę na konieczność
zachowania dbałości o estetykę i stan techniczny obiektów dziedzictwa kulturowego.
Celem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami jest budzenie w społeczeństwie świadomości
istnienia zabytków i potrzeby ich rewitalizacji oraz promocja dziedzictwa kulturowego regionu.
Perspektywa realizacji działań jest długofalowa i powinna zostać ujęta również w kolejnych
aktualizacjach dokumentu. Nie wszystkie zaplanowane działania zostały jak dotąd w pełni
zrealizowane, przede wszystkim wskutek niedostatecznych środków finansowych, ale i w związku
z ich ewaluacją i zmieniających się przepisów prawnych. Jest to o tyle istotne, że większość zadań
określonych w programie realizowana jest w wyniku działań władz samorządowych, w obszarze
zagadnień o charakterze organizacyjno-prawnym, promocyjno-edukacyjnym, finansowym a także
renowacyjnym i inwestycyjnym. Gmina nie ma natomiast instrumentów kontrolnych dla realizacji
inwestycji przy obiektach będących w posiadaniu innych podmiotów, takich jak parafie czy osoby
prywatne.
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Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w zakresie zadań własnych Gmina
realizuje sprawy dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Obowiązek sporządzania Gminnego
programu opieki nad zabytkami oraz składanie sprawozdania z realizacji powyższego programu raz na dwa lata
wynika z art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
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