UCHWAŁA NR XXIII/202/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 28 maja 2020 roku.
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
Miasta Łowicza na lata 2020 – 2023”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2020 r. poz. 713) 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 2020 r. poz. 282),
Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Łowicza
na lata 2020 – 2023”, zaopiniowany pozytywnie przez Łódzkiego 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
Jacek Wiśniewski

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 2020 r. poz. 282). 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 Burmistrz sporządza co dwa lata sprawozdanie.
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) określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje
konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków;
7) 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.
Celem opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łowicza
na lata 2020-2023 jest dążenie do poprawy stanu zasobów lokalnego dziedzictwa
kulturowego, a przez to zachowanie piękna krajobrazu kulturowego. Program ma pomóc
w aktywnym zarządzaniu zasobem stanowiącym dziedzictwo kulturowe Miasta Łowicz.
Wskazane w Programie działania są skierowane na poprawę stanu zabytków,
ich rewaloryzację oraz zwiększenie dostępności do nich mieszkańców i turystów. Głównymi
odbiorcami niniejszego dokumentu są mieszkańcy Miasta, którzy bezpośrednio odczują
efekty jego wdrażania. Poprzez działania edukacyjne, realizacja Programu może budzić
w lokalnej społeczności świadomość wspólnoty kulturowej, roli i znaczenia lokalnych
wartości. Wspólna dbałość o zachowanie wartości kulturowych wzmacnia poczucie
tożsamości oraz zacieśnia procesy integracyjne w społeczności lokalnej.
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Łowicza na lata 2020-2023 wytycza
kierunki działań i na tej podstawie określa poszczególne zadania do realizacji w ramach tego
Programu.
Przewodniczący Rady
Jacek Wiśniewski

