UCHWAŁA NR XII/83/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 27 sierpnia 2015 roku.
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
Miasta Łowicza na lata 2015 – 2018”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) w związku z art. 87
ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 203 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 oraz z 2015 r. poz. 397),
Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Łowicza
na lata 2015 – 2018”, zaopiniowany pozytywnie przez Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Michał Trzoska

Uzasadnienie
Obowiązek sporządzania gminnego programu opieki nad zabytkami nakłada
na Burmistrza art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.). Zgodnie z powyższą ustawą
Burmistrz sporządza na okres czterech lat gminny program opieki nad zabytkami,
który po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przyjmuje Rada Miasta.
Z realizacji programu Rada Miasta sporządza co dwa lata sprawozdanie, które przekazywane
jest Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.
Gminny program opieki nad zabytkami określa strategiczne cele, działania
i zadania w zakresie dziedzictwa kulturowego na obszarze Miasta Łowicza,
a więc podejmie problem kształtowania polityki rozwoju miasta w sposób uwzględniający
zadania ochrony zabytków.
Zgodnie z ww. ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami gminny program
opieki nad zabytkami ma na celu w szczególności:
1) włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających
z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;
2) uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego
i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody
i równowagi ekologicznej;
3) zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu
ich zachowania;
4) wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;
5) podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych,
turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi
środków finansowych na opiekę nad zabytkami;
6) podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych
z opieką nad zabytkami.
Podstawą do sporządzenia gminnego programu opieki nad zabytkami, zgodnie
z art. 21 ww. ustawy, jest gminna ewidencja zabytków.
Gminny program opieki nad zabytkami ustali cele, działania i zadania
z uwzględnieniem ustaleń wynikających przede wszystkim z nw. dokumentów
strategicznych:
1) Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju,
2) Strategia Rozwoju Kraju 2020,
3) Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020,
4) Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030,
5) Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 - 2020: Regiony, Miasta, Obszary
wiejskie,
6) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020,
7) Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2014 - 2017,
8) Założenia Narodowego Planu Rewitalizacji,
9) Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015:
 Program - Dziedzictwo kulturowe,
 Program - Rozwój Infrastruktury Kultury,
10) RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020,
11) Strategia Rozwoju Województwa łódzkiego 2020,
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12) Program rozwoju kultury w województwie łódzkim na lata 2014 - 2020,
13) Studium uwarunkowań i rozwoju Miasta Łowicza
14) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Łowicza
Głównym zagadnieniem gminnego programu opieki nad zabytkami jest problematyka
rewitalizacji unikatowych struktur zabytkowych, która w okresie nowej perspektywy
finansowej została uznana za jedno z najważniejszych tematów związanych z atrakcyjnością
krajobrazu kulturowego.
Gminny program opieki nad zabytkami ponadto uwzględnia strategiczne cele,
w zakresie dziedzictwa kulturowego ustalone w „Wojewódzkim programie opieki
nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2012 - 2015” uwzględniające :
1)
ochronę obiektów i obszarów zabytkowych prowadzącą do:
a) poprawy stanu oraz podniesienie rangi obiektów i obszarów zabytkowych,
b) zachowania i eksponowania zabytków archeologicznych,
c) eksponowania zabytków ruchomych w muzeach i obiektach sakralnych;
2) ochronę historycznych układów urbanistycznych poprzez rewitalizację układów
przestrzennych;
3) świadome kształtowanie tożsamości lokalnej realizowane poprzez:
a) edukację kulturową mieszkańców województwa,
b) wzmocnienie różnorodności kulturowej.
Ponadto gminny program opieki nad zabytkami uwzględni zasady finansowania
ochrony zabytków.
Przewodniczący Rady
Michał Trzoska
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