
UCHWAŁA NR XIII/144/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU

z dnia 18 września 2019 r.

w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i miasta Łask na lata 2019-
2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, 2245, z 2019 r. poz. 730, 1696), po uzyskaniu 
opinii Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy i miasta Łask na lata 2019-2022
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik
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1. Wstęp

Powszechnie uważa się, że bogactwo i różnorodność dziedzictwa kulturowego, tj. ogółu dorobku 
danej społeczności lokalnej, czy szerzej rozumianej, w zakresie nauki, sztuki, architektury, oświaty, 
techniki, wytworzonego w procesie jego historycznego rozwoju i przekazywanego z pokolenia na 
pokolenie, może w istotny sposób przyczynić się do rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, a tym 
samym do poprawy jakości życia jej mieszkańców. Widomym znakiem łączności z przodkami są 
zabytki, które są nie tylko cennym źródłem informacji o życiu naszych przodków, kształtującym 
świadomość i tożsamość regionalną mieszkańców gminy, ale są także bardzo atrakcyjnym elementem, 
przy odpowiednim zaakcentowaniu, stanowiącym magnes przyciągający turystów i nie tylko, 
pobudzając w ten sposób gospodarkę regionu.

W działaniach samorządów lokalnych, podobnie jak w polityce państwa, istotne jest zapewnienie 
zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego oraz powiązanie ochrony zabytków z ochroną 
środowiska naturalnego, bowiem na krajobraz kulturowy danego regionu składają się zarówno 
elementy przyrodnicze, jak i wytwory i osiągnięcia cywilizacyjne ludzi.

„Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Łask na lata 2019-2022” jest dokumentem 
o charakterze uzupełniającym w stosunku do innych aktów planowania w Gminie Łask. Ten 
dokument zawiera ogólne założenia realizacji celów „Programu”, w tym określa cel główny: dążenie 
do poprawy stanu zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowego, a przez to zachowanie wspomnianego 
krajobrazu kulturowego dla przyszłych pokoleń.

„Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Łask na lata 2019-2022” jest adresowany 
przede wszystkim do mieszkańców Gminy Łask: są to właściciele i użytkownicy obszarów i obiektów 
zabytkowych oraz wszyscy inni mieszkańcy.Oni powinni bezpośrednio zaobserwować i odczuć efekty 
wynikające z wdrożenia programu.
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Przedstawiany dokument ma pomóc w aktywnym zarządzaniu zasobami, stanowiącymi dziedzictwo 
kulturowe Gminy i Miasta Łask. Wskazane w „Programie” działania są skierowane na poprawę stanu 
zabytków, ich rewaloryzację oraz zwiększenie dostępności do nich mieszkańców gminy i turystów. 
„Program” poprzez działania edukacyjne może również pobudzić u mieszkańców gminy świadomość 
roli i znaczenia lokalnych związków, „wspólnych korzeni”, czyli wspólnoty kulturowej, a to daje 
poczucie tożsamości, integracji i identyfikacji z „małą ojczyzną”.

Podsumowując: opracowanie „Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Łask na lata 
2019-2022” ma na celu scharakteryzowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i określenie 
głównych kierunków działań i zadań skierowanych na ochronę i opiekę nad zabytkami.

2. Podstawa prawna opracowania programu opieki nad zabytkami
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 2067) nakłada na organy władzy samorządowej, zarówno wojewódzkie, jak i powiatowe oraz 
gminne obowiązek sporządzania programów opieki nad zabytkami. Zgodnie z artykułem 87 ustawy, 
program opieki nad zabytkami musi być sporządzany na 4 lata.

Cele programów:
1. włączenie  problematyki ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych,

wynikających z koncepcji zagospodarowania przestrzennego 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 użytkowaniem i wykorzystywaniem tych
zabytków;
7. podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzeniemiejsc pracy

związanych z opieką nad zabytkami.
Organa samorządów terytorialnych mają ustawowy obowiązek wykonywania zadań w zakresie 

kultury i ochrony zabytków. Zadania własne gmin w tym przedmiocie zostały określone w Ustawie 
z dnia 8 marca 1990 r.w art. 7, ust. 1, pkt. 9  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875): „Zaspokajanie zbiorowych 
potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują 
sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki 
nad zabytkami”.

Wójt gminy/burmistrz co dwa lata sporządza sprawozdanie z realizacji programu i przedstawia je 
radzie gminy. Następujące po sobie kolejne programy opieki nad zabytkami powinny uwzględniać 
nowe, zmieniające się uwarunkowania prawne i administracyjne, stosunki i warunki społeczne, 
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gospodarcze i kulturowe, nowe kryteria oceny i aktualny stan zachowania zasobu oraz prowadzone 
okresowo oceny efektów wdrażania obowiązującego programu.

3. Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce
W Rzeczpospolitej Polskiej ochrona zabytków jest konstytucyjnym obowiązkiem państwa 

i każdego obywatela. Określa to art. 5 Konstytucji RP: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości 
i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz 
bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, 
kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”. Natomiast art. 6 stanowi: „Rzeczpospolita Polska 
stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości 
narodu polskiego, jego trwania i rozwoju”. Wreszcie w art. 86 czytamy: „(…) każdy jest obowiązany 
do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego 
pogorszenie”.

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce jest 
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 2067). W ustawie określono przedmiot, zakres i formy ochrony zabytków, a także opieki nad 
nimi, zasady tworzenia krajowego programu opieki nad zabytkami oraz finansowania prac 
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, a ponadto organizację 
organów ochrony zabytków.

Definicja zabytku wg Ustawy to nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące 
dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź 
zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość 
historyczną, artystyczną lub naukową.

Podział zabytków na trzy zasadnicze grupy:
1. zabytki nieruchome – nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości;
2. zabytki ruchome – rzecz ruchoma, jej część lub zespół rzeczy ruchomych;
3. zabytki archeologiczne –zabytki nieruchome, będące powierzchniową,

podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka,
złożone z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź
ich śladów albo zabytki ruchome, będące tym wytworem.
Omawiana Ustawa z 23 lipca 2003 r. wprowadza i definiuje pojęcia ochrony i opieki nad zabytkami 

w nst. sposób:
Ochrona zabytków polega w szczególności na podejmowaniu przez organy administracji 

publicznej działań, mających na celu:
1. zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych,

umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i
utrzymanie;
2. zapobieganie zagrożeniom, mogącym spowodować uszczerbek dla wartości

zabytków;
3. udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków;
4. przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków

za granicę;
5. kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków;
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6. uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska.
Opieka nad zabytkiem, zgodnie z art. 5 ww. ustawy, polega przede wszystkim na zapewnieniu 

przez jego właściciela lub posiadacza warunków do:
1. naukowego badania i dokumentowania zabytku;
2. prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych

przy zabytku;
3. zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym

stanie;
4. korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego

wartości;
5. popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu

dla historii i kultury.
Ochronie i opiece, zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami podlegają bez względu na stan zachowania:
1. zabytki nieruchome będące w szczególności:

a -krajobrazami kulturowymi;
b -układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi;
c -dziełami architektury i budownictwa;
d -dziełami budownictwa obronnego;
e -obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi
zakładami przemysłowymi;
f- cmentarzami;
g- parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni;
h- miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne, bądź działalność
wybitnych osobistości lub instytucji;
2. zabytki ruchome będące w szczególności:

a -dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej;
b -kolekcjami, stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i
uporządkowanych wg koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje;
c -numizmatami oraz pamiątkami historycznymi, a zwłaszcza militariami;
f -sztandarami, pieczęciami, odznakami, medalami i orderami;
g -wytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami, środkami transportu oraz
maszynami i narzędziami świadczącymi o kulturze materialnej,
charakterystycznymi dla dawnych i nowych form gospodarki,
dokumentującymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego;
h -materiałami bibliotecznymi, o których mowa w art. 5 Ustawy z dnia
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27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018, poz. 574 z poźn. zm.);
i -instrumentami muzycznymi;
j -wytworami sztuki ludowej i rękodzieła oraz innymi obiektami
etnograficznymi;
k -przedmiotami upamiętniającymi wydarzenia historyczne, bądź działalność
wybitnych osobistości lub instytucji;
3. zabytki archeologiczne będące w szczególności:

a -pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa;
b -cmentarzyskami;
c -kurhanami;
d -reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej.
Ochronie mogą podlegać nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne nazwy obiektu 

budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej.
Formy ochrony zabytków wg art. 7 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami:
1. wpis do rejestru zabytków;
1a. wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa;
2. uznanie za pomnik historii;
3. utworzenie parku kulturowego;
4. ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o
warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.
Rejestr zabytków dla zabytków znajdujących się na obszarze województwa prowadzi właściwy 

terytorialnie wojewódzki konserwator zabytków. Zgodnie z art. 9, ust. 1 i ust. 2 Ustawy „Do rejestru 
wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora 
zabytków z urzędu, bądź na wniosek właściciela zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego 
gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy. (…) do rejestru może być również wpisane 
otoczenie zabytku wpisanego do rejestru, a także nazwa geograficzna, historyczna lub tradycyjna tego 
zabytku”.

Zgodnie z art. 10 Ustawy „Do rejestru wpisuje się zabytek ruchomy na podstawie decyzji wydanej 
przez wojewódzkiego konserwatora zabytków na wniosek właściciela tego zabytku. Wojewódzki 
konserwator zabytków może wydać z urzędu decyzję o wpisie zabytku ruchomego do rejestru 
w przypadku uzasadnionej obawy zniszczenia, uszkodzenia lub nielegalnego wywiezienia zabytku za 
granicę, albo wywiezienia za granicę zabytku o wyjątkowej wartości historycznej, artystycznej lub 
naukowej”.

Lista Skarbów Dziedzictwa została wprowadzona w życie na podstawie Ustawy z dnia 10 lipca 
2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1330). Listę tworzy i prowadzi minister właściwy dla spraw kultury i dziedzictwa 
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narodowego. Cechą szczególną Listy jest to, że znajdują się na niej zabytki ruchome o szczególnej 
wartości dla dziedzictwa kulturowego.

Uznanie za pomnik historii odbywa się na drodze rozporządzenia wydanego przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego dla spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego zgodnie z art. 15, ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zabytków. Za pomnik historii można uznać 
zabytek nieruchomy wpisany do rejestru lub park kulturowy o szczególnej wartości dla kultury, 
określając jego granice. Minister właściwy dla spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może 
złożyć wniosek, o którym mowa, po uzyskaniu opinii Rady Ochrony Zabytków.

Parki kulturowe, mające na celu ochronę krajobrazu kulturowego oraz zachowanie 
wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi, charakterystycznymi dla 
miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej, może zgodnie z art. 16, ust. 1-1a Ustawy utworzyć rada 
gminy w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. Uchwała 
winna określać nazwę parku kulturowego, jego granice, sposób ochrony, a także określone zakazy 
i ograniczenia. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków, sporządza plan ochrony parku kulturowego, który wymaga zatwierdzenia przez Radę 
Gminy.

Zgodnie z art. 17 Ustawy na terenie parku kulturowego lub jego części mogą być ustanowione 
zakazy i ograniczenia dotyczące:

1. prowadzenia robót budowlanych oraz działalności przemysłowej, rolniczej,
hodowlanej, handlowej lub usługowej;
2. zmiany sposobu korzystania z zabytków nieruchomych;
3. umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków

niezwiązanych z ochroną parku kulturowego z wyjątkiem znaków drogowych
i znaków związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego,
z zastrzeżeniem art. 12, ust. 1 Ustawy;
3a. zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury;
4. składowania lub magazynowania odpadów.

W przypadku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na skutek ustanowienia zakazów 
i ograniczeń, o których mowa w art. 17, ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 131-134 ustawy 
z 27 kwietnia 2001 r. –Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.).

Ochronę zabytków  i opiekę nad zabytkami uwzględnia się przy sporządzaniu i aktualizacji 
koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województw, planów 
zagospodarowania przestrzennego województw, planu zagospodarowania przestrzennego morskich 
wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, analiz i studiów z zakresu 
zagospodarowania przestrzennego powiatu, strategii rozwoju gmin, studiów uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach 
zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii 
kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.

Ustalenie ochrony w koncepcjach, strategiach, analizach, planach i studiach precyzuje Ustawa 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w art. 18, ust. 1 i ust. 2, pkt. 1-3 (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 2067) a w szczególności:

1. uwzględnia się krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
2. określa się rozwiązania niezbędne do zapobiegania zagrożeniom dla
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zabytków, zapewnienia im ochrony przy realizacji inwestycji oraz
przywracania zabytków do jak najlepszego stanu;
3. ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu uwzględniające

opiekę nad zabytkami.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się w oparciu o art. 19, ust. 1, 
pkt. 1-3 Ustawy (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067)., w szczególności ochronę:

1. zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia;
2. innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji

zabytków;
3. parków kulturowych.

Ponadto zgodnie z ust. 3 art. 19 Ustawy z 2003 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067) w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się również w miarę potrzeb, strefy ochrony 
konserwatorskiej obejmujące obszary, na których obowiązują określone ustaleniami planu 
ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na celu ochronę znajdujących się na tym obszarze zabytków.

Projekty i zmiany planów zagospodarowania przestrzennego podlegają uzgodnieniu 
z wojewódzkim konserwatorem zabytków „w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu” zgodnie z art. 20 omawianej ustawy (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067).

W skali ogólnopolskiej ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami uwzględnia się przy 
sporządzaniu i aktualizacji koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju 
województw, planów zagospodarowania przestrzennego województw, planu zagospodarowania 
przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, 
analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego powiatu, strategii rozwoju gmin, studiów 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego.

Ewidencja zabytków, zgodnie z art. 21 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jest 
podstawą do sporządzania programów opieki nad zabytkami przez województwa, powiaty i gminy.

Prowadzenie ewidencji
Obowiązek, sposób i zasady prowadzenia ewidencji zabytków został określony w art. 22 Ustawy 

o ochronie zabytków (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067):
1. Generalny Konserwator Zabytków prowadzi krajową ewidencję zabytków w

formie zbioru kart ewidencyjnych zabytków znajdujących się w
wojewódzkich ewidencjach zabytków.
2. Wojewódzki konserwator zabytków prowadzi wojewódzką ewidencję

zabytków w formie kart ewidencyjnych zabytków znajdujących się na terenie
województwa.
3. Włączenie karty ewidencyjnej zabytku ruchomego niewpisanego do rejestru

do wojewódzkiej ewidencji zabytków może nastąpić za zgodą właściciela tego
zabytku.
4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków
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w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.
5. W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte:

1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru;
2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji
zabytków;

3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem
zabytków.
Sposób prowadzenia gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków określi Minister Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego w Rozporządzeniu z 26. 05. 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru 
zabytków.

Organami ochrony zabytków w myśl art. 89 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2067) są:

1. minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w
imieniu którego zadania i kompetencje w tym zakresie wykonuje Generalny
Konserwator Zabytków;
2. wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje w tym zakresie

wykonuje wojewódzki konserwator zabytków.
Wykonywanie zadań w zakresie kultury i ochrony zabytków jest ustawowym zadaniem 

samorządów. Zadania publiczne o charakterze ponadgminnym określa ustawa z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym w art. 4, ust. 1 (Dz. U. 2018, poz. 995).

Uregulowania prawne, które oprócz Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, są 
ważne z punktu widzenia niniejszego opracowania, znajdują się w nst. obowiązujących ustawach:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2018 r., poz. 1945 z poźn. zm.);
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r.,

poz. 1202 z późn. zm.);
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.

2018 r., poz. 799 z późn. zm.);
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 r.,

poz. 1614 z późn. zm.);
5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.);
6. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

działalności kulturalnej (Dz. U.  z 2018 r., poz. 1983);
7. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i

wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).
8. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi
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ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r., poz. 774);
9. Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i

opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2010 r., poz. 474)
Zasady ochrony zabytków znajdujących się w muzeach i w bibliotekach zostały określone w nst. 

aktach prawnych:
1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. 2018, poz. 720 z późn.

zm.);
2. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 2018, poz. 574 z

późn. zm.).
Zasady ochrony materiałów archiwalnych zostały określone w Ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018, poz. 217 z późn. zm.).
Zasady regulujące zagadnienia związane z zabytkami są także opublikowane w formie 

rozporządzeń:
1. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru

znaku informacyjnego umieszczanego na zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru zabytków (Dz. U. 2004, nr 30, poz. 259);
2. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie nagród

za odkrycie lub znalezienie zabytków archeologicznych (Dz. U. 2004, nr 71,
poz. 650);
3. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie

organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków (Dz. U. 2004, nr 75,
poz. 706);
4. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie

rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami (Dz. U.
2004, nr 124, oz. 1302);
5. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie odznaki

„Za opiekę nad zabytkami” (Dz. U. 2004, nr 124, poz. 1304 z późn. zm.);
6. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie

zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach (Dz. U.
2004, nr 202, poz. 2073);
7. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie

organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i
sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2004, nr 212, poz. 2153);
8. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10

stycznia2014 r. w sprawie udzielania dotacji na badania archeologiczne
(Dz. U. 2014, poz. 110);
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9. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27
września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania
dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków
oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. 2017, poz.

1808) ;
10. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 lutego

2011 r. w sprawie wzorów dokumentów oceny wskazującej czas powstania
zabytku, wyceny zabytku oraz potwierdzenia wwozu zabytku na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2011, nr 50, poz. 256);
11. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18

kwietnia 2011 r. w sprawie wywozu zabytków za granicę (Dz. U. 2011, nr 89,
poz. 510);
12. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja

2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i
gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych
lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. 2011, nr 113, poz.

661) ;
13. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16

sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę
Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie i roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. 2017, poz. 1674).
14. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22

sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót
budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i
poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1609).
4. Uwarunkowania zewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego

4.1. Strategiczne cele polityki państwa w zakresie ochrony zabytków i opieki 
nad zabytkami
KRAJOWY PROGRAM OCHRONYZABYTKÓW I OPIEKI NAD ZABYTKAMI
Powstający projekt Krajowego Programu Ochrony Zabytków na lata 2018-2021 określa warunki 

dla zapewnienia wspomnianej ochrony poprzez:
1. Cel szczegółowy: „Optymalizacja systemu ochrony dziedzictwa kulturowego”

- wzmocnienie systemu ochrony na poziomie lokalnym;
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- wzmocnienie systemu ochrony na poziomie centralnym.
2. Cel szczegółowy: „Wsparcie działań w zakresie opieki nad zabytkami”

- merytoryczne wsparcie działań w zakresie opieki nad zabytkami;
- podnoszenie bezpieczeństwa zasobu zabytkowego.

3. Cel szczegółowy: „Budowanie świadomości społecznej wartości dziedzictwa”
- upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa i jego wartości;
- tworzenie warunków dla sprawowania społecznej opieki nad zabytkami.
Cele Gminy Łask w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego są spójne z celami na szczeblu 

krajowym i są również kompatybilne z dotychczasowymi założeniami.
Dotychczasowy krajowy program opieki nad zabytkami wyznaczał cele i kierunki działań 

polegających na wzmocnieniu ochrony i opieki nad materialną częścią dziedzictwa kulturowego. 
W swoich priorytetowych celach ma poprawę stanu zabytków, a przede wszystkim uporządkowanie 
działań w sferze ochrony zabytków poprzez stosowanie podstawowych zasad konserwatorskich:

1. „po pierwsze nie szkodzić”;
2. maksymalnie szanować oryginalną substancję zabytkową i wszystkie

jej wartości (materialne i niematerialne);
3. minimalizować niezbędna ingerencję (powstrzymywać się od działań

niekoniecznych) ;
4. usuwać to i tylko to, co na oryginał działa niszcząco;
5. zachować czytelność i odróżnialność ingerencji;
6. dochowywać odwracalności metod i materiałów;
7. wykonywać wszelkie prace zgodnie z najlepszą wiedzą i na najwyższym

poziomie.
Powyższe zasady dotyczą postępowania konserwatorów, pracowników urzędów, restauratorów 

dzieł sztuki, architektów, urbanistów, budowlanych, archeologów, właścicieli i użytkowników 
obiektów zabytkowych.

W tezach do krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zostały wyznaczone 
następujące cele:

1. W zakresie uwarunkowań ochrony i opieki nad zabytkami
- pełna ocena stanu krajowego zasobu zabytków nieruchomych; określenie
kategorii i stopnia zagrożeń;

- pełna ocena stanu krajowego zasobu zabytków ruchomych; określenie
kategorii i stopnia zagrożeń;

- pełna ocena stanu krajowego zasobu dziedzictwa archeologicznego;
określenie kategorii i stopnia zagrożeń oraz wyznaczenie stref o
szczególnym zagrożeniu dla zabytków archeologicznych;

- objęcie skuteczną i zorganizowaną ochroną przynajmniej najcenniejszych
zabytków techniki;
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- pełna ocena stanu krajowego zasobu pomników historii i obiektów
wpisanych na listę światowego dziedzictwa; określenie kategorii i stopnia
zagrożeń;

- ocena stanu służb i możliwości wypełniania całokształtu zadań związanych z
ochroną i opieką nad zabytkami;

- ocena stanu i stopnia objęcia opieką zabytków w poszczególnych
kategoriach; doskonalenie, rozwijanie oraz podnoszenie efektywności i
skuteczności instytucjonalnej oraz społecznej ochrony i opieki nad
zabytkami;

- udoskonalenie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych w
zakresie ochrony i opieki nad dziedzictwem kulturowym i zabytkami.
2. W zakresie działań o charakterze systemowym:

- powiązanie ochrony zabytków z polityką ekologiczną, ochrony przyrody,
urbanistyczną i przestrzenną, celną i polityką bezpieczeństwa państwa;

- realizacja powszechnych tendencji europejskich i światowych do
rozszerzania pola ochrony na całe dziedzictwo kulturowe, obejmujące dobra
kultury i natury; stworzenie warunków pełnoprawnego partnerstwa Polski
w strukturach jednostek unijnych, wyspecjalizowanych w ochronie
dziedzictwa i krajobrazu kulturowego;

- przygotowanie strategii ochrony dziedzictwa kulturowego, wytyczającej
główne założenia koncepcji ochrony w Polsce; wprowadzenie jej do polityk
sektorowych we wszystkich dziedzinach i na wszystkich poziomach
zarządzania i gospodarowania; wypracowanie metod zarządzania
dziedzictwem kulturowym, w tym w szczególności obiektami z listy
światowego dziedzictwa UNESCO i pomnikami historii oraz parkami
kulturowymi; wypracowanie systemu stałego podnoszenia jakości prac
prowadzonych w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami.
3. W zakresie systemu finansowania:

- stworzenie stabilnego i przejrzystego systemu finansowania, zasilanego
środkami pochodzącymi nie tylko z budżetu, ale także z odpisów
podatkowych, podatków płaconych przez użytkowników obiektów
zabytkowych, w tym z usług turystycznych, z kar za niszczenie i
nieprawidłowe użytkowanie zabytków i z innych źródeł.
4. W zakresie dokumentowania, monitorowania i standaryzacji metod

działania:
- stworzenie systemu stale aktualizowanych, elektronicznych baz informacji o
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zasobach i stanie zabytków w Polsce i ich dokumentacji; stworzenie
warunków do realizacji ustawowego obowiązku dokumentowania
wszystkich prac przy wszystkich grupach i typach obiektów zabytkowych;

- gromadzenie stale aktualizowanej wiedzy o stanie zachowania, postępach i
wynikach prac konserwatorskich i restauratorskich, zagrożeniach,
prawidłowości zarządzania i bezpieczeństwie użytkowania obiektów
zabytkowych oraz o innych formach ochrony dziedzictwa;

- wytworzenie mechanizmów wiążących naukę z praktyką; wypracowanie i
wprowadzenie szczegółowych zasad ochrony dziedzictwa w planach
zagospodarowania przestrzennego; wypracowanie standardów
zagospodarowania i estetyki zabytkowych przestrzeni publicznych.
5. W zakresie kształcenia i edukacji:

- utrzymanie i doskonalenie dotychczas wypracowanego systemu kształcenia
w dziedzinie konserwacji i ochrony; zorganizowanie systemu podnoszenia
kwalifikacji w każdej grupie zawodowej pracującej na rzecz ochrony
dziedzictwa kulturowego; weryfikacja wszystkich dotychczas na drodze
pozaakademickiej nabytych uprawnień poprzez stworzenie systemu
akredytacji i uznawalności wykształcenia;

- kształcenie społeczeństwa w duchu poszanowania dla autentyzmu oraz
wartości materialnych i niematerialnych wspólnego, wielokulturowego
dziedzictwa; budowanie klimatu społecznego zrozumienia i akceptacji dla
idei ochrony i dawności zabytków odczytywanych jako źródło tożsamości,
wiedzy i dumy z przeszłości, tradycji, wiedzy o sposobie życia i pracy
przodków;

- upowszechnianie wśród właścicieli i użytkowników obiektów zabytkowych
znajomości zasad konserwatorskich, zasad etyki i profilaktyki
konserwatorskiej; tworzenie mechanizmów ekonomicznych sprzyjających
prawidłowemu traktowaniu obiektów zabytkowych.
6. W zakresie współpracy międzynarodowej:

- wzmocnienie obecności Polski w światowym i europejskim środowisku
działającym na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i promocja polskich
osiągnięć w tej dziedzinie;

- oparcie działań na pojęciu wspólnego dziedzictwa kultury ludzkości, w
szczególności „Europy – wspólnego dziedzictwa kultury”, w którym
wyzwanie stanowią „obszary dwu- lub wielokulturowe”; troska o ochronę
polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.
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Gmina i miasto Łask podejmuje i prowadzi działania, mające na celu przede wszystkim 
zrównoważony rozwój kultury, poprawę stanu zabytków oraz promocję dziedzictwa kulturowego na 
terenie gminy. Cele i kierunki działań wskazane w niniejszym Programie są zgodne z celami 
określonymi w dokumentach strategicznych szczebla krajowego, wojewódzkiego oraz powiatowego.

UZUPEŁNIENIE NARODOWEJ STRATEGII ROZWOJU KULTURY NA LATA 2004-2013
Na podstawie przyjętej przez Radę Ministrów 21 września 2004 r. Strategii Rozwoju Kultury na 

lata 2004-2013MKiDNrozwinęło i uzupełniło jej zakres do roku 2020.
Celami Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020 są:
Cel strategiczny:  zrównoważenie rozwoju kultury w regionach.
Cele cząstkowe:
1. wzrost efektywności zarządzania sferą kultury;
2. zmniejszenie dysproporcji regionalnych w rozwoju i dostępie do kultury;
3. wzrost udziału kultury w PKB;
4. zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków;
5. modernizacja i rozbudowa infrastruktury kultury;
6. wzrost uczestnictwa w kulturze;
7. rozwój szkół artystycznych i zwiększenie liczby godzin edukacji kulturalnej w

programach szkolnych;
8. efektywna promocja twórczości;
9. promocja polskiej kultury za granicą;
10. ochrona własności intelektualnej i walka z piractwem;
11. wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie organizacji działalności

kulturalnej i w systemie upowszechniania kultury;
12. rozwój przemysłów kultury: kinematografia, media, wydawnictwa,

fonografia, design.
Cele niniejszego Narodowej Strategii Rozwoju Kultury będą realizowane w ramach celu 

cząstkowego nr 4: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków. Poza 
przesunięciem daty końcowej, wprowadzono 11 programów operacyjnych, jako system realizacyjny 
Narodowej Strategii Rozwoju Kultury, powiązany z finansowaniem działalności kulturalnej z budżetu 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Strategia rozwoju kapitału społecznego 2020
Strategia rozwoju kapitału społecznego 2020, która została przyjęta przez Radę Ministrów uchwałą 

nr 104 dnia 18 czerwca 2013 r. jest jedną z 9 strategii zintegrowanych, mających na celu wdrożenie 
SRK 2020. Jako cel główny wskazano w niej wzmocnienie udziału kapitału społecznego w rozwoju 
społeczno-gospodarczym Polski, w którego ramach określono 4 cele szczegółowe. Do ochrony 
zabytków odnosi się czwarty cel: „Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego 
i kreatywnego”, a zwłaszcza priorytet 4.1.: „Wzmocnienie roli kultury w budowaniu spójności 
społecznej”.

Główne kierunki działań to:
4.1.1. Tworzenie warunków wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze
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na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.
4.1.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz krajobrazu.
4.1.3. Digitalizacja, cyfrowa rekonstrukcja i udostępnianie dóbr kultury.
Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030
Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 została przyjęta uchwałą nr 239 Rady 

Ministrów dnia 13 grudnia 2011 r. Dokument ten jest najważniejszym aktem dotyczącym ładu 
przestrzennego Polski, którego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju 
i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia konkurencyjności, zwiększenia 
zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej 
w długim okresie. Koncepcja ta kładzie szczególny nacisk na budowanie i utrzymywanie ładu 
przestrzennego, bowiem decyduje on o warunkach życia obywateli, funkcjonowaniu gospodarki 
i pozwala wykorzystywać szanse rozwojowe. Koncepcja formułuje także zasady i działania służące 
zapobieganiu konfliktom w gospodarowaniu przestrzenią i zapewnieniu bezpieczeństwa, w tym 
powodziowego. W znacznie większym stopniu niż dotychczas uwzględnia problematykę ochrony 
dziedzictwa kulturowego w systemie kształtowania prawidłowej polityki przestrzennej.

Jako cele polityki przestrzennej w aspekcie ochrony zabytków wskazano:
- ograniczenie presji urbanizacyjnej na obszary dziedzictwa przyrodniczego i
kulturowego poprzez rozwój narzędzi wspierania finansowego ochrony
przyrody i krajobrazu;

- wprowadzenie systemu standardów zabudowy i zagospodarowania terenu na
obszarach o niższym reżimie ochronnym;

- wprowadzenie narzędzi kompensacji utraconych korzyści ekonomicznych na
terenach o wysokich restrykcjach konserwatorskich;

- wspieranie rewitalizacji zdegradowanych przestrzeni: starych dzielnic
mieszkaniowych, obiektów przemysłowych, pokolejowych, opuszczonych wsi
przez przyjęcie regulacji z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich i starych
zasobów mieszkaniowych.
Koncepcja wskazuje, że wzmocnienie ładu przestrzennego na poziomie zarządzania zasobem 

krajobrazów kulturowych i przyrodniczych będzie jednocześnie służyło wdrożeniu zapisów 
Konwencji Krajobrazowej Rady Europy.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)
Dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 8 dnia 14 lutego 2017 r. Jest to 

aktualizacja Strategii Rozwoju Kraju 2020, przyjętej przez RM 25 września 2012 r.
Omawiany dokument jest strategicznym instrumentem zarządzania polityką rozwoju realizowaną 

przez instytucje państwa. W jednolitym systemie programowym przedstawia cele do realizacji 
w horyzoncie lat 2020 i 2030, określa warunki ich realizacji, wskazuje sposób ich osiągnięcia oraz 
określa najważniejsze projekty służące realizacji celów SOR.

Głównym celem Strategii jest tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski 
przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym 
i terytorialnym.

Zadania powiązane z ochroną zabytków zostały uwzględnione w nst. obszarach:
1) . Obszar e-państwo – kierunek interwencji:
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1. Budowa i rozwój e-administracji – orientacja administracji państwa na usługi cyfrowe.
Wyznaczony cel strategiczny:

- digitalizacja i rozwój kultury cyfrowej – kontynuacja procesów związanych z
digitalizacją, przechowywaniem i udostępnianiem różnego rodzaju zasobów
dziedzictwa cyfrowego w Polsce (muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych,
audiowizualnych i zabytków), w tym do celów ponownego wykorzystywania,
w ramach którego digitalizację należy rozumieć jako nowoczesną formę
konserwacji i zabezpieczania najcenniejszych zasobów kultury.

2) . Kapitał ludzki i społeczny – kierunki interwencji:
4. Wzmacnianie roli kultury dla rozwoju gospodarczego i spójności społecznej.

Działania do 2020 r.:
- wzmacnianie potencjału instytucji kultury o szczególnym znaczeniu –
wspieranie instytucji kultury, których wieloletnia działalność i tradycja mają
szczególne znaczenie dla celów polityki państwa w obszarze kultury i których
dorobek jest ważnym elementem budowania tożsamości kulturowej Polaków
oraz narzędziem promocji Polski w świecie;

- wypracowanie systemu wspierania rozwoju sektorów kreatywnych –
stworzenie warunków dla rozwoju sektorów kreatywnych w Polsce, które
wpłyną na rozwój całego ekosystemu wspierania kultury.
Działania do 2030 r.:

- ochrona i promocja dziedzictwa narodowego – wykorzystanie potencjału
dziedzictwa dla wzmacniania kapitału społecznego oraz poczucia tożsamości i
wspólnoty; inwestycje w dziedzictwo narodowe (dobra kultury, nauki i sztuki,
zabytki, rozwój sieci muzeów, wspieranie i promocja dziedzictwa kulturowego
wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO);

- wzmacnianie tożsamości, poczucia wspólnoty i więzi międzypokoleniowych
poprzez uczestnictwo i zwiększanie dostępu do instytucji i dzieł kultury na
wszystkich poziomach funkcjonowania wspólnoty (lokalnym, regionalnym,

narodowym) , likwidacja „białych plam” w dostępie do kultury.
Program Operacyjny „Dziedzictwo kulturowe” został stworzony do działań związanych 

z opieką nad zabytkami i realizowany w ramach dwu komplementarnych priorytetów:
1. rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych;
2. rozwój kolekcji muzealnych.

Program Opieki nad Zabytkami Gminy i Miasta Łask będzie realizowany głownie w ramach 
priorytetu 1, którego podstawowym celem jest poprawa stanu zachowania zabytków, promowanie 
narodowego zasobu dziedzictwa kulturowego, kompleksowa rewaloryzacja zabytków, zwiększenie 
roli zabytków w rozwoju turystyki, poprawa warunków instytucjonalnych, prawnych 
i organizacyjnych w zakresie ochrony zabytków i ich dokumentacji. Priorytet ten obejmuje także 
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zabezpieczenie zabytków, muzealiów i archiwaliów przed skutkami klęsk żywiołowych, kradzieżami 
i nielegalnym wywozem za granicę.

4.2. Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami 
        wykonanymi na poziomie województwa
Na poziomie wojewódzkim opracowano następujące dokumenty o charakterze strategicznym:
1. Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2007-2020;
2. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego;
3. Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim

na lata 2016-2019;
4. Program Rozwoju Turystyki w Województwie Łódzkim na lata 2007-2020;
5. Program rozwoju kultury w województwie łódzkim na lata 2014-2020.

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020
W dokumencie tym, we wstępie do rozdziału III zapisano, że  kierunek rozwoju województwa 

łódzkiego to „Region spójny terytorialnie i wizerunkowo, kreatywny i konkurencyjny w skali kraju 
i Europy, o najlepszej dostępności komunikacyjnej, wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną 
i wysoką jakością życia”.

W Strategii, w rozdziale IV wyznaczono cele, jak sama nazwa wskazuje, strategiczne, 
odpowiadające im cele operacyjne oraz strategiczne kierunki działań:

1. Cel strategiczny: Aktywne społeczeństwo obywatelskie, z dobrym dostępem 
    do usług publicznych, sprzyjające włączeniu społecznemu.
    Cel operacyjny 4:Wysoki poziom kapitału społecznego i silne społeczeństwo 
    obywatelskie.
Strategiczny kierunek działań 4.1:

- rozwój społeczności lokalnych, m.in. poprzez wspieranie szkoleń, programów edukacyjnych, 
konkursów promujących postawy prospołeczne, wspieranie działań na rzecz dobra wspólnego, 
w szczególności wśród młodzieży, zaangażowania lokalnych instytucji publicznych we współpracę 
z mieszkańcami, stymulowanie rozwoju indywidualnej i korporacyjnej filantropii, wspieranie 
podnoszenia kompetencji liderów społecznych i animatorów działań społecznych ,itp.;
Strategiczny kierunek działań 4.2:

- wzmacnianie tożsamości regionalnej: kształtowanie świadomości regionalnej i lokalnej opartej na 
historycznej i kulturowej różnorodności, m.in. poprzez podnoszenie poziomu wiedzy historycznej 
o regionie na wszystkich etapach edukacji szkolnej, organizowanie konkursów na temat wiedzy 
o regionie, wspieranie szkoleń animatorów kultury, promocję i wspieranie rozwoju twórczości 
folklorystycznej, w tym szczególnie festiwali o zasięgu krajowym i międzynarodowym, warsztatów 
rękodzieła ludowego, tradycyjnych produktów regionalnych, inicjowanie tworzenia parków 
kulturowych i „żywych skansenów”; wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicznych, m.in. poprzez 
kreowanie walorów przestrzeni, zasobów, produktów i wydarzeń symbolicznych, wspieranie 
realizacji zintegrowanych projektów inicjowanych m.in. przez LGD oraz inne lokalne środowiska, 
promocję walorów kulturowych i przyrodniczych regionu, promocję i objęcie patronatem 
produktów i wydarzeń kulturalnych.
Cel operacyjny 5: Wysoki standard i dostęp do usług publicznych.
Strategiczny kierunek działań 5.3:
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- rozwój usług i poprawa dostępu do sektora kultury, sportu, turystyki i rekreacji, m.in. poprzez 
wspieranie działań na rzecz podnoszenia bazy kultury, infrastruktury turystycznej, w tym szlaków 
turystycznych, wspieranie cyfryzacji zasobów i usług turystyki, kultury oraz zasobów dziedzictwa 
kulturowego; rozwój usług kultury, sportu, turystyki i rekreacji, m.in. poprzez wspieranie tworzenia 
zintegrowanych produktów turystycznych, promocję istniejących produktów turystycznych, 
wspieranie szkoleń na rzecz podniesienia jakości świadczonych usług kultury, turystyki, rekreacji, 
stymulowanie działań w zakresie rozszerzenia oferty kulturalnej instytucji kultury, wspieranie 
wydarzeń kulturalnych o randze krajowej i międzynarodowej, wspieranie podnoszenia kompetencji 
kadr sektora kultury, sportu, turystyki i rekreacji, wspieranie sieci współpracy podmiotów 
zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju kultury.
2. Cel strategiczny:  Zrównoważony rozwój przestrzenny regionu z silnie 

    powiązanym systemem osadniczym, nowoczesną infrastrukturą i racjonalnie 
    wykorzystywanymi zasobami środowiska przyrodniczego.
    Cel operacyjny 9:  Zrównoważony system osadniczy.
Strategiczny kierunek działań 9.2:

- wspieranie procesów rewitalizacji i poprawa ładu przestrzennego poprzez rewitalizację 
zdegradowanych obszarów mieszkaniowych i poprzemysłowych, w tym rewitalizacja zabytkowych 
układów przestrzennych oraz obiektów zabytkowych, m.in. poprzez wsparcie dla tworzenia 
i realizacji zintegrowanych projektów obejmujących kompleksową odnowę obszarów, organizację 
warsztatów i konferencji na temat możliwości rozwiązywania problemów na obszarach 
zdegradowanych, wspieranie prac konserwatorskich, prowadzących do odnowy obiektów 
i obszarów zabytkowych oraz wykorzystania obiektów zabytkowych na cele kulturalne, społeczne, 
edukacyjne, turystyczne, gospodarcze, wreszcie organizowanie konkursów na najlepiej prowadzone 
rewitalizacje i rewaloryzacje; kształtowanie krajobrazu kulturowego, w tym zapewnienie wysokiej 
jakości przestrzeni publicznych, zapobieganie procesom chaotycznej suburbanizacji oraz 
propagowanie dobrych wzorców architektury regionalnej, m.in. poprzez stymulowanie 
opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów historycznych 
i katalogów budownictwa regionalnego, formułujących zasady kształtowania ładu przestrzennego, 
wspieranie konkursów na najlepsze projekty urbanistyczne, dotyczące zagospodarowania 
przestrzeni publicznych, promocję walorów krajobrazu kulturowego, zwłaszcza mogących tworzyć 
symbole miejsca.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego Aktualizacja
Dokument ten, opracowany z perspektywą do 2030 r., został przyjęty przez Sejmik Województwa 

Łódzkiego w 2010 r. i oczywiście podlega aktualizacjom. Aby chronić tożsamość regionalną, 
budowaną poprzez pielęgnowanie i kultywowanie wartości lokalnej kultury materialnej 
i niematerialnej, które są jednym z istotnych elementów dziedzictwa kulturowego, w Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego ujęto m.in. wymagania ładu 
przestrzennego, urbanistyki i architektury, wymagania ochrony środowiska przyrodniczego, ochrony 
dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury. Województwo łódzkie posiada ogromne walory krajobrazu 
kulturowego oraz przyrodniczego, jednak wraz z upływem czasu następuje ich degradacja. Aby 
zapobiec negatywnym oddziaływaniom i ich skutkom, ważne jest by dbać o stan tego krajobrazu, 
a także kształtować jego nowe wartości. 

Do największych problemów z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego w Planie zaliczono:
- niedostatecznie kontrolowany proces urbanizacji obszarów atrakcyjnych
kulturowo, szczególnie na obszarach historycznych miast i w krajobrazie dolin
rzecznych;
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- brak obwodnic większości historycznych miast, gdzie występuje duże
natężenie ruchu komunikacyjnego w strefach zabytkowych;

- istnienie wielu zdegradowanych obszarów wymagających rewitalizacji;
- brak zintegrowanego systemu informacji o obiektach zabytkowych do
rewaloryzacji i rewitalizacji oraz odpowiedniego ich zagospodarowania;

- brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz całościowej
gminnej ewidencji zabytków i gminnych programów opieki nad zabytkami;

- brak opracowań analitycznych i studialnych krajobrazu kulturowego;
- zły stan techniczny licznych obiektów zabytkowych;
- niska świadomość społeczna w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, a
szczególnie zabytków archeologicznych.
Wykorzystanie walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych regionu w celu kształtowania 

tożsamości regionalnej jest zasadniczym kierunkiem działań, dotyczących powiązań środowiskowych 
i kulturowych. Należą do nich:
- ochrona najcenniejszych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz
zapewnienie ciągłości systemu ekologicznego;

- zachowanie i ochrona materialnych a także niematerialnych zasobów
dziedzictwa kulturowego oraz krajobrazu kulturowego województwa;

- wzrost atrakcyjności turystycznej województwa.
Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim 
na lata 2016-2019
Wojewódzki Program przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego 21 czerwca 2016 r. 

określa strategiczne cele i zadania w zakresie ochrony dziedzictwa materialnego i niematerialnego 
województwa łódzkiego, kształtując tym samym politykę rozwoju regionu.

Wizją tego dokumentu jest: „Region wyróżniający się różnorodnością walorów dziedzictwa 
kulturowego i spuścizny dziejowej, stanowiących podstawę wielokulturowej tożsamości 
województwa łódzkiego”, zaś misją: „Prowadzenie polityki zarządzania dziedzictwem kulturowym, 
nakierowanej na rewitalizację układów przestrzennych miast i wsi, poprawę stanu obiektów 
i obszarów zabytkowych i ich społecznej funkcji. Polityka ta ma być oparta na partnerskiej, 
wielopodmiotowej współpracy, kształtowaniu świadomości społecznej i promocji różnorodności 
kulturowej”.

W Programie ustalono priorytet główny: Rewitalizacja układów przestrzennych miast i wsi.
To działanie podstawowe będzie realizowane za pomocą działań wspomagających 

i uzupełniających, aby osiągnąć cele operacyjne:
- regionalny system zarządzania dziedzictwem kulturowym;
- atrakcyjność krajobrazu kulturowego;
- tożsamość wielokulturową regionu.
Działania wspomagające to:

- cyfryzacja zasobów ewidencyjnych dziedzictwa kulturowego w regionie
łódzkim;
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- poprawa stanu obiektów i obszarów zabytkowych;
- edukacja kulturowa mieszkańców województwa;
- kreowanie różnorodności kulturowej.
Działania uzupełniające to:

- stworzenie mechanizmu współpracy w zakresie zarządzania dziedzictwem
kulturowym;

- poprawa stanu dostępności zabytków ruchomych w muzeach oraz obiektach
sakralnych.
Jednostki samorządów terytorialnych realizują cel Programu m.in. poprzez:

- organizowanie cyklicznych warsztatów służących wymianie doświadczeń nt.
działań rewitalizacyjnych i możliwości pozyskiwania środków na ich realizację;

- tworzenie i wdrażanie oprogramowania mającego na celu tworzenie
elektronicznej wojewódzkiej bazy danych o zasobach dziedzictwa
kulturowego;

- objęcie patronatem konkursów w zakresie rewitalizacji i remontów
przeprowadzonych z wykorzystaniem tradycyjnych i innowacyjnych
technologii;

- tworzenie list, opracowanie katalogów i organizacja konkursów dotyczących
tradycyjnych produktów regionalnych;

- kreowanie marki ŁÓDZKIE;
- opracowywanie i wydawanie informatorów promujących podregiony
kulturowe, symbole województwa i imprezy kulturalne.
W programie wskazano, że omówiony cel strategiczny jest możliwy do zrealizowania poprzez 

skoordynowane działania wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, instytucji 
odpowiedzialnych za ochronę zabytków, a także właścicieli obiektów zabytkowych.

Z terenu gminy Łask zaproponowano jako pilne potrzeby rewitalizacyjne: kontynuację remontu 
i prac konserwatorsko-dokumentacyjnych domów na Placu 11-go Listopada w Łasku oraz obiektów 
willowych w Kolumnie.

Program Rozwoju Turystyki w Województwie Łódzkim na lata 2007-2020
Jako cel nadrzędny Programu Rozwoju Turystyki postawiono wykreowanie atrakcyjnego 

turystycznie wizerunku regionu, poprzez realizację kompleksowego zespołu działań organizacyjnych, 
inwestycyjnych i promocyjnych.

Aby wykonać postawione zadania należało określić i zanalizować występujące w tym obszarze 
trudności. W tym celu przeprowadzono strategiczną diagnozę, która pozwoliła na wyodrębnienie dwu 
węzłowych problemów rozwoju turystyki:
- brak turystycznego wizerunku województwa łódzkiego, wynikający m.in. z
powszechnego zarówno wśród lokalnej społeczności, jak i turystów
przekonania o niskiej atrakcyjności turystycznej regionu;

- niewystarczających produktach turystycznych województwa.
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Innymi podstawowymi problemami rozwoju turystyki są:
- brak skoordynowanej polityki informacyjno-promocyjnej województwa
dotyczącej turystyki, w tym słaby stopień tożsamości regionalnej;

- brak monitoringu rynku turystycznego, wykorzystywanego do celów
inwestycyjnych i działań promocyjnych;

- niedostateczna liczba wykwalifikowanych pracowników zatrudnionych przy
zarządzaniu i obsłudze ruchu turystycznego;

- niedostatecznie rozwinięta podstawowa infrastruktura turystyczna;
- niewystarczająco rozwinięta współpraca pomiędzy władzami samorządowymi,
organizacjami turystycznymi i branżą turystyczną.
Dla likwidacji wykazanych problemów sformułowano kilka priorytetów i związanych z nimi celów 

operacyjnych oraz działań, w tym:
Priorytet 4: Kształtowanie przestrzeni turystycznej województwa do pełnienia   funkcji turystycznych 

oraz rozwój infrastruktury turystycznej;
Cel operacyjny 4.2: Kształtowanie i rozwój mikroprzestrzeni turystycznych – rozwój infrastruktury 

wspierającej budowę produktów turystycznych;
Działanie 4.2.8: Rewitalizacja obiektów zabytkowych, założeń pałacowo-przemysłowych oraz 

zabytkowych układów urbanistycznych z uwzględnieniem potrzeb turystyki.
Deklarowanym celem tych działań jest wsparcie projektów, mających na względzie rewitalizację 

oraz zabezpieczenie elementów dziedzictwa materialnego na terenie województwa łódzkiego 
z uwzględnieniem potrzeb ruchu turystycznego. Zachowanie tych elementów powinno być 
realizowane w taki sposób, aby możliwe było wprowadzanie funkcji turystycznych a wymogi 
konserwatorskie zostały w pełni spełnione. Dokładna inwentaryzacja obiektów zabytkowych 
w Łódzkiem, wraz z wyróżnieniem przeznaczonych do wykonywania funkcji turystycznych, powinna 
być podstawą do prowadzenia wszelkich prac konserwatorsko-budowlanych. Kluczowym zadaniem 
winno być określenie priorytetów inwestycyjnych, z których najważniejszym jest zajęcie się 
obiektami znajdującymi się w najgorszym stanie, ale mającymi stosunkowo duży potencjał 
w wykorzystaniu dla turystyki oraz obiektami o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionalnej oferty 
kulturalnej.

Program rozwoju kultury w województwie łódzkim na lata 2014-2020
Program został przyjęty przez Zarząd Województwa Łódzkiego 25 czerwca 2014 r. Celem tego 

programu jest wytyczenie kierunków polityki kulturalnej w województwie. Samorząd Województwa 
Łódzkiego przyjmuje na siebie rolę inicjującą i koordynującą politykę kulturalną regionu, a ponadto 
pełnić ma funkcję inspirującą samorządy lokalne oraz wszelkich nadawców i odbiorców 
komunikatów kultury do współdziałania na rzecz rozwoju regionu.

Program dzieli się na dwie części: diagnostyczną (syntetycznie podsumowującą dotychczasowe 
diagnozy dla obszaru kultury w województwie łódzkim) oraz część strategiczną. W pierwszej części 
zebrano wnioski z przeprowadzanych w latach 2011-2013 spotkań sektorowych i opracowanych 
w tym okresie badań stanu kultury w województwie, wskazano też najważniejsze trendy rozwojowe, 
sporządzono analizę SWOT. W drugiej części znajduje się opis założeń programowych, celów, 
rekomendowanych działań i informacja o wdrażaniu Programu.

Strategia Rozwoju Powiatu Łaskiego2022
Strategia Rozwoju Powiatu Łaskiego 2022 została przyjęta Uchwałą Rady Powiatu Nr XXX/161/16 

w dniu 20 października 2016 r.
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W części programowej Strategii określono wizję powiatu łaskiego jako  jeden z wiodących 
ośrodków aktywnej turystyki w centralnej Polsce.

Urzeczywistnienie przyjętej wizji jest misją powiatu łaskiego, realizowaną przez „podniesienie 
poziomu życia mieszkańców poprzez pełniejsze wykorzystanie potencjału do rozwoju funkcji 
gospodarczych, tj. infrastruktury technicznej, społeczeństwa informacyjnego, przedsiębiorczości, 
turystyki, ochrony środowiska, rolnictwa i bezpieczeństwa publicznego”.

Aby zrealizować przedstawione zamierzenia, określono trzy podstawowe cele strategiczne: A – 
Ekonomiczne; B – Społeczne; C – Ekologiczno-przestrzenne.

Żaden z celów nie odnosi się bezpośrednio do prezentowanego Programu.
W obrębie celów społecznych wyznaczono cel szczegółowy – wzrost znaczenia kultury, sportu 

i rekreacji w życiu mieszkańców. Jednym z działań w obrębie tego celu jest „dbałość o zachowanie 
dorobku kulturowego”. W obrębie celów społeczno-ekonomicznych wyznaczono cele szczegółowe – 
„rozwój usług turystycznych” i „promocja walorów środowiska naturalnego i przyrodniczego (…)” 
realizowane m.in. przez rewitalizację obiektów mających wpływ na atrakcyjność turystyczną powiatu.

W dalszej perspektywie uznano za celowe działania rewitalizacyjne w Łasku-Kolumnie, 
odtworzenie turystyczno-uzdrowiskowego charakteru tej miejscowości, rozbudowę bazy turystycznej, 
włączenie społeczeństwa w ten proces, opracowanie towarzyszących temu publikacji.

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Łaskiego na lata 2007-2013
W dokumencie tym z dnia 20 listopada 2008 r. nakreślono identyczne cele i działania, jak opisane 

w Strategii Rozwoju Powiatu Łaskiego 2022.
5. Uwarunkowania wewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego

5.1. Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami 
wykonanymi na poziomie Gminy i Miasta Łask(analiza dokumentów 
programowych gminy)
W Gminie i Mieście Łask cele i kierunki działań w zakresie opieki nad zabytkami są spójne 

z założeniami innych dokumentów strategicznych obowiązujących na tym terenie.
Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Łask na lata 2014-2020
Dokument ten wyznacza jako wizję rozwoju uczynienie z Gminy i Miasta Łask obszaru 

zintegrowanego i rozwiniętego pod względem społecznym oraz otwartym na nowe inwestycje 
i możliwości dynamicznego rozwoju gospodarczego.

Jako główny cel określono „zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu życia poprzez rozwój 
przedsiębiorczości, infrastruktury społecznej i technicznej, a także zachowanie unikalnych walorów 
środowiska naturalnego”.

W celu realizacji celu głównego zdefiniowano cele strategiczne oraz  przyporządkowane im cele 
cząstkowe.

Cel strategiczny I:  Wsparcie rozwoju gospodarczego w Gminie Łask
realizowany m.in. przez:

- rozbudowę infrastruktury turystycznej,
- promocję walorów turystycznych gminy.
 
Cel strategiczny II: Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury 

społecznej i technicznej
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realizowany m.in. przez:
- ochronę obiektów zabytkowych.
Cel strategiczny III: Zachowanie unikalnych walorów środowiska naturalnego i kulturowego
Elementami, które mogą być wykorzystane do osiągnięcia zakładanych celów są zasoby 

historyczne i kulturowe Gminy w postaci zabytków, architektury, szlaków turystycznych, stanowiące 
ofertę turystyczną Gminy. W ramach planowanych działań zakłada się m.in. rewitalizacje dzielnicy 
Kolumna, Placu 11-go Listopada, rewaloryzację obszarów miejskich.

Omawiany dokument został ściśle powiązany ze Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego na 
lata 2007-2020, w tym w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i jest kompatybilny 
z omówionym niżej studium.

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
i Gminy Łask

Studium, którego obowiązek opracowania został wprowadzony ustawą z dnia 7 lipca 1994 r., 
określa cele i kierunki polityki przestrzennej gminy także w obszarze dziedzictwa kulturowego oraz 
ochrony zabytków. W przyjętym uchwałą Rady Miejskiej Łasku w dniu 30 czerwca 2017 r. 
omawianym dokumencie, nakreślono kierunki rozwoju gminy Łask, opisano potencjalne możliwości 
wykorzystania przestrzeni oraz zakres niezbędnych zmian w zagospodarowaniu. Dotyczą one głównie 
wyznaczenia obszarów ochronnych na terenie miasta Łask i gminy (wynikających z przepisów 
szczególnych).

W Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Łask wyszczególniono obiekty i obszary objęte ochroną konserwatorską: obiekty sakralne, zespoły 
rezydencjalne, zespoły i obiekty przemysłowe, obiekty mieszkalne i gospodarcze, cmentarze, obiekty 
martyrologii, oraz zabytki ruchome, dobra kultury i stanowiska archeologiczne.

Ponadto omówiono w odniesieniu do terenu gminy Łask zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 
obiektów wpisanych do rejestru zabytków, do gminnej i wojewódzkiej ewidencji, a także stref 
ochrony (wymienionych poniżej).

Ze Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Łask i komplementarnych z nim planów zagospodarowania wynikły nst. propozycje:
- utrzymanie wyznaczonych stref ochrony A i B w Łasku i Kolumnie, strefy K –
ochrony krajobrazu, strefy E – ekspozycji elementów zabytkowych, w tym:

- ochrona zabytkowego śródmieścia Łasku
- ochrona tradycyjnego układu Kolumny
- objęcie bądź utrzymanie ochrony nad obiektami o najwyższej wartości;
- ochrona obiektów znajdujących się w ewidencji WUOZ, objętych opieką
konserwatorską

- kontynuacja ochrony konserwatorskiej w postaci 14 stref
- ochrona stanowisk archeologicznych (wyznaczono orientacyjne strefy
ochrony archeologicznej).
W omówionym opracowaniu Studium wzięto pod uwagę wytyczne z Planu zagospodarowania 

przestrzennego woj. łódzkiego i Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020.
5.2. Charakterystyka zasobów, analiza i ocena stanu dziedzictwa i krajobrazu 
kulturowego Gminy i Miasta Łask
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5.2.1. Warunki fizyczno-geograficzne
Gmina i Miasto Łask o powierzchni 147,37 km² jest położona w obrębie makroregionu o nazwie 

Nizina Południowowielkopolska. Mezoregion wyróżniony na tym obszarze to Wysoczyzna Łaska. 
Teren Gminy Łask jest w większości położony na wysoczyźnie morenowej, rozciętej równoleżnikowo 
doliną Grabi. Północna część gminy jest urozmaicona pagórkami morenowymi, w partii centralnej 
dominują płaskie równiny wytopiskowe z kemami, południowa partia to teren pokryty pagórkami 
i wałami wydmowymi z przełomu czwartorzędu i holocenu. W dolinach Grabii, Pisi i Końskiej 
występują terasy akumulacyjne datowane na holocen.

Podbudowę geologiczną stanowi Niecka Łódzka z najstarszymi utworami mezozoicznymi, na 
których zalegają w sposób nieciągły utwory trzeciorzędowe. Natomiast stropowe warstwy 
czwartorzędowe powstałe w wyniku zlodowaceń, w tym najmłodszego środkowopolskiego zalegają 
na powierzchni całej gminy. Zbudowane są z piasków o różnym pochodzeniu na glinach.

Na opisanym podłożu wytworzyły się generalnie gleby III, IV, V i VI klasy z przewagą trzech 
ostatnich klas.

Lesistość gminy ocenia się na 17% powierzchni.

Lokalizacja gminy Łask na tle mapy Polski i powiatu łaskiego
(źródło: Projekt planu zrównoważonego transportu zbiorowego)
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Powiat łaski na tle mapy administracyjnej woj. łódzkiego
(źródło: Strategia Rozwoju Gminy Łask na lata 2014-2020)

Gmina Łask na tle mapy administracyjnej powiatu łaskiego
(źródło: : Strategia Rozwoju Gminy Łask na lata 2014-2020)
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Powiat łaski
(źródło: www. lask.com.pl)
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Gmina Łask – mapa topograficzna
(źródło: opracowanie własne)

5.2.2. Zarys historii miasta i gminy Łask
Herbem gminy i miasta Łask jest tarcza ze złotą bordiurą, gdzie w polu czerwonym znajduje się 

złoty korab z wieżą bez blanek. Wzorem jest herb Korab - rodowy herb rodziny Łaskich, właścicieli 
m.in. Łasku w renesansie, który miasto zapożyczyło już prawdopodobnie w XVI w.

Opisane powyżej warunki geograficzne zdeterminowały rozwój osadnictwa ludzkiego oraz układ 
dróg handlowych nad rzekami i w rejonie.

Do najważniejszych zaewidencjonowanych śladów osadnictwa pradziejowego, których pełną listę 
liczącą 135 pozycji zamieszczono w aneksie 2,można zaliczyć przeszło 30 stanowisk 
archeologicznych rozlokowanych w mniejszych skupiskach głównie w okolicach Grabi, 
reprezentujących pełny przekrój chronologiczny.

Najstarsze ślady pobytu człowieka z końca paleolitu są znane z Rokitnicy i Wincentowa. 
Nieco młodsze, z tak zwanej średniej epoki kamienia, tj. mezolitu, stwierdzono w Maurycy 

Id: 8C996B6E-18E1-420F-BEF0-EEAD4115C7C4. Podpisany Strona 29



i Sięganowie. Pierwsi neolityczni rolnicy, którzy byli zaliczani do kultury pucharów lejkowatych 
pojawili się także w Maurycy oraz w Orchowie, Sięganowie. Młodsze osadnictwo z przełomu epoki 
kamienia i brązu reprezentuje kultura ceramiki sznurowej z Okupu Fabrycznego i nieokreślone 
kulturowo stanowiska w Rokitnicy i Woli Bałuckiej. Wczesną epokę brązu reprezentują głównie 
przedstawiciele kultury mierzanowickiej. Materiały wczesnobrązowe spotkano m. in. w Kolonii 
Łętków, Łopatkach i Sięganowie. Okres panowania kultury łużyckiej, trwający od środkowej epoki 
brązu po początki epoki żelaza włącznie, jest poświadczony wieloma osadami i cmentarzyskami. 
Z tych wyróżniają się stanowiska w Kolonii Łętków, Kolumnie, Łasku, Orchowie, Podłaszczu, Woli 
Bałuckiej i Żdżarach. Następna kultura pomorska została stwierdzona w Remiszewie i Wronowicach. 
Bogate osadnictwo kultury przeworskiej z okresu późnolateńskiego i rzymskiego najlepiej widać 
w Krzuczu, Łasku, Stryjach Księżych, Wronowicach, Wrzeszczewicach.

Czasy rozwoju państwa polskiego są zadokumentowane bardzo wieloma znaleziskami, 
z których najstarsze są materiały wczesnośredniowieczne m.in. z Łasku, Bud Stryjewskich, Ostrówka 
czy Teodorów. Na wyróżnienie zasługuje skarb (lub skarby) srebrnych monet z Łasku. Jednak gros 
materiałów to znaleziska późnośredniowieczne i nowożytne.

Spośród 82 miejscowości zarejestrowanych na obszarze gminy Łask 11 ma pewną metrykę 
średniowieczną a 14 późnośredniowieczną, zaś 4 nowożytną. Z najmłodszych okresów historycznych 
pochodzą dane o co najmniej 6 wsiach. Patrząc na mapę można wyróżnić dwie grupy osad: na 
południowym i północnym brzegu rzeki Grabi w okolicach Łasku i Orchowa oraz przy ujściu Pisi. 
Czwarte skupisko wydaje się tworzyć Bałucz i okoliczne miejscowości.

Z całego tego zbioru na wyróżnienie zasługują:
Łask. Od XI w. ziemie łaskie wraz z istniejącą na terenie parku staromiejskiego osadą, należały do 

kasztelanii sieradzkiej, a potem do księstwa i wreszcie województwa sieradzkiego. Łask powstał, jak 
się uważa, na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych do Krakowa, Piotrkowa, Sieradza, 
Szadku. W opracowaniach historyków pierwsza wzmianka Groczyno circum Lask jus theuton 
1327 Met. przeplata się z twierdzeniem, że nazwa Łask pojawiła się w 1356 lub 1366 r. Od 1396 r. 
dobra łaskie należą do rodu Korabitów, którzy z czasem zaczęli się pisać „z Łaska” lub „Łascy”. 
Dopiero w 1422 r. król Władysław Jagiełło nadaje przywilej lokacyjny, przekształcający wieś 
w miasto. Jak się wydaje, korzenie tego miasta muszą być starsze niż XIV w., lecz młodsze, niż 
wspomniana już osada w parku miejskim. W parku miejskim miała znajdować się siedziba rodu 
Łaskich, o której wspomina wzmianka z 1617 r. Po roku 1862 Edward Kręski wybudował w pobliżu 
dzisiejszej stacji paliw BP dwór. Z tego lub innego dworu w parku J. Szweycer przeniósł się na 
początku XX w. do podłaskiego Ostrowa. Nie jest jasne czy chodzi tu o dwór zaznaczony na planie 
miasta z 1880 r. na N od Pisi, czy o ten, którego teren przecina dzisiejsza ul. Objazdowa, 
a zlokalizowany na N od stacji paliw.

Organizm miejski Łasku uformował się najprawdopodobniej na terenie osadnictwa sprzed XIV w., 
czego pozostałością jest owalny kształt zabudowy widoczny na planach do dzisiaj. Owalnica ta na 
wschód sięgała rozwidlenia dzisiejszych ulic Warszawskiej i Kościuszki, północną granicę stanowiła 
ul. Warszawska, N pierzeja Rynku i ul. Żeromskiego. Na południu granicę wyznaczały ul. 
Słowackiego, S pierzeja Rynku i gmach kościoła wraz z placem cmentarnym. Zabudowanie 
kwartałów pomiędzy Rynkiem a kościołem fundacji Jana Łaskiego z lat 1517-1523, spowodowało 
zmniejszenie się placu, który uzyskał kształt trapezu. Na rynku stał drewniany ratusz z wieżą. Przy 
kolegiacie istniała biblioteka; funkcjonowała szkoła, łaźnia i przytułek przy drugim, drewnianym 
kościele.

Łask, podobnie jak inne miasta Polski środkowej w XVI – XVIII w. miał zabudowę w większości 
drewnianą. Funkcjonowały tu liczne karczmy i zajazdy. W 1624 r. Łask spłonął i właśnie z tego roku 
pochodzi najlepszy opis jego zabudowy. W każdym razie w XVII i XVIII w. układ przestrzenny 
miasta niewiele się zmienił. Rynek wówczas miał wciąż kształt trapezu z czterema odchodzącymi od 
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niego ulicami. Miał on być wybrukowany już w XVI w., a ratusz znajdował się w jednym z rogów. 
Pomimo tego, że miasto należało do Łaskich – jednego z najznamienitszych rodów polskich, to 
nie rozwinęło się w znaczniejszy ośrodek z powodu położenia na uboczu głównych szlaków 
handlowo-komunikacyjnych. Na losach miasta odcisnęło swoje piętno ogólna sytuacja gospodarcza 
i polityczna Polski. Pożary i zarazy niszczyły miasto. Sytuacja taka trwała i za następnych właścicieli: 
Nadolskich, Wierzbowskich, Załuskich i Wyganowskich.

Na przełomie XVIII i XIX w. liczba ludności utrzymywała się na niezmienionym poziomie, 
a następnie był wzrost. W okresie zaborów początkowo w rękach pruskich, po wojnach napoleońskich 
znalazł się w zaborze rosyjskim. W 1821 r. miasto, zabudowane drewnianymi budynkami, strawił 
pożar. Drugi pożar miał miejsce w 1847 r. a trzeci w 1856 r. Mieszkańcy miasta brali udział 
w Powstaniu Listopadowym i powstaniu styczniowym. W strukturze demograficznej miasta zaznaczył 
się znaczny odsetek ludności żydowskiej, mniej było protestantów, a najmniej prawosławnych, 
aczkolwiek Rosjanie wystawili cerkiew rozebraną dopiero w 1936 r. Brak było przemysłu, rozwijało 
się za to rzemiosło.

Pod koniec tego wieku nastąpiły dalsze klęski. Skutkiem tych pożarów było wyludnienie miasta. 
Rynek ostatecznie otrzymał bruk w końcu lat 60-tych XIX w., gdy Łask przestał być miastem 
prywatnym, a stał się siedzibą powiatu. Jego stan praktycznie nie zmienił się do poł. XX w.

Jeszcze za caratu, na początku XX w. otwarto w 1904 r. stację kolejową, zbudowaną już 
w 1902 r. W 1914 r. podczas okupacji niemieckiej znowu podupadło ekonomicznie. Po odzyskaniu 
niepodległości utworzono powiat łaski. W 1921 r. Łask miał 5362 mieszkańców, powstały szkoły, 
w tym żydowska, częściowo zelektryfikowano miasto.

W czasie II wojny św. utworzono getto, które zostało zlikwidowane podobnie jak inne getta 
w 1942 r. Po wojnie Łask liczył tylko 3,7 tys. mieszkańców. Zaczął się rozwijać przemysł lokalny. 
W 1956 r. pod Łaskiem ulokowano lotnisko wojskowe oraz wybudowano bazę i koszary.  W 1973 r. 
przyłączono osiedle Kolumna.

Wola Łaska. Pierwsza wzmianka o osiedlu wiejskim Laska Wola pochodzi z 1366 r. (a może 
nawet z 1356 r. - poglądy historyków są rozbieżne). Wówczas to arcybiskup Jarosław Bogoria 
Skotnicki nadaje dziesięciny z wsi tworzących parafię łaską, w tym z Woli Łaskiej. Wieś zwano do 
XV w. także Ogrodzona. Dane o niej spotykamy wielokrotnie w XV-XVI w. Nazwa tej miejscowości 
w odmianie Lasko Wola pojawia się w 1417 r. Właścicielem wsi w 1396 r. był Wojciech z Krowicy, 
kasztelan lądzki, ale którego syn Jan, chorąży mniejszy sieradzki, już w 1393 r. pisał się z Łasku. 
Wojciech w 1396 r. darował łan ziemi z Woli dla parafii łaskiej. Jan od 1413 r. był właścicielem m.in. 
Woli Łaskiej. Najstarszy syn chorążego Jana Łaskiego - Andrzej, posiadał dział w Woli Łaskiej 
w latach 50-tych i 60-tych XV w., z którego zrezygnował w 1483 r. na rzecz brata Jana Łopateckiego. 
Tego syn Andrzej, w 1494 r. był w posiadaniu omawianej wsi. Syn Andrzeja – Michał – w 1502-
1503 r. otrzymał od synów stryja Jana (Michała i Wojciecha) działy w Woli Łaskiej, a od Jakuba 
Krowickiego odkupił kolejne działy w 1504 r. 

Około 1520 r. Jan Łaski w swoim dziele Liber beneficiorum pisze, że dziesięcina z Woli Łaskiej 
szła dla plebana z miasta, który miał tu swój łan ziemi, ogród i łąki. W latach 1511 – 1518 wymienia 
się Wolę Łaską w Źródłach dziejowych jako wieś w powiecie Szadkowskim. Z lat 1552 – 1553 mamy 
wiadomość, że mieszkało tu 16 osadników. Wiadomo dalej, że w latach 1618 – 1620 Wola Łaska była 
w rękach Sabiny – wdowy po wojewodzie Janie Olbrachcie Łaskim. 

W latach zaborów (1795-1918) Wola Łaska była jednym z kilku folwarków prywatnych właścicieli 
miasta. W 1825 r. funkcjonowała tu dworska gorzelnia. Jednym z bogactw wsi były lasy, rąbane m.in. 
w latach 80-tych XIX w. na spłatę zadłużenia majątku wówczas Kręskich. Wówczas powstały osady 
Ostrówek i Żdżary. W latach 1827 r. miała 14 domów zamieszkiwanych przez 115 mieszkańców. 
Z czasem liczba domów w 1883 r. zmniejszyła się do 10, za to wzrosła liczba mieszkańców do 157. 
Folwark w tym czasie składał się z 2 domów zamieszkanych przez 12 osób. Ostatni właściciele 
Szweycerowie od 1895 r. do 1939 r. prowadzili tu intensywną działalność rolniczą.

Id: 8C996B6E-18E1-420F-BEF0-EEAD4115C7C4. Podpisany Strona 31



Bałucz. Pierwsza wzmianka w 1398 r. o pani Vislawie z Bałucza. Jan Łaski ok. 1520 r. pisze, że 
Bałucz był w parafii Borszewice. Wymieniany w źródłach z XVI w. Wg Taryfy Podymnego w 1775 r. 
we wsi było 18 domów. Wieś była prywatna, w posiadaniu m.in. Wężyków, Otockich, Starzyńskich, 
Kowalskich, Wąsowiczów. W 1827 r. już 20 domów i 275 mieszkańców. W końcu XIX w. 26 domów 
zamieszkanych przez 195 osób, zaś w 1925 r. na wsi i na folwarku 21 domów i 173 mieszkańców. 
W XX w. własność Wyganowskich i Hofmannów. Od pocz. XIX w. do 1954 r. siedziba osobnej 
gminy, a od 1 września 1901 r. do dziś siedziba szkoły podstawowej#.

Gorczyn. Pierwsza wzmianka w 1327 r. o nadaniu wsi prawa niemieckiego. Następna wzmianka 
z 1366 r. określa go jako wieś w parafii łaskiej. W 1406 r. był własnością Mojka z Łasku. Oczywiście 
wzmiankowany u Jana Łaskiego a ponadto w publikacjach Pawińskiego dokumentów z XVI w. 
W XVIII i XIX w. własność szlachecka Chabielskich. Stało wówczas 10 a później 15 domów. 
Mieszkało 89 osób. Na początku XIX w. 20 domów 234 mieszkańców. We wsi folwark. Dobra 
dawniej należały do Czestkowa i Łopatek. Na początku XX w. 25 domów na wsi i na folwarku razem 
z 211 osobami. 

We wsi dwór z końca XVIII w.
Karszew. Pierwsza wzmianka w 1406 r. W XVIII w. w parafii Mikołajewice. W 1775 r. liczył 

14 domów i był własnością prywatną, m. in. Bogusławskich i Siemiątkowskich. W 1827 r. stało 
17 domów zamieszkanych przez 129 osób. W końcu XIX w. na wsi i na folwarku było 15 domów 
i 305 mieszkańców a w okresie międzywojennym 23 domy i 248 mieszkańców.

We wsi stał neoklasycystyczny dwór w parku.
Kolumna. Pierwsza wzmianka przypuszczalnie pochodzi z XVII w.  Nazwa pochodzi od kolumny 

z herbu Nadolskich, właścicieli w poł. tego wieku Łasku. Założono wówczas osadę młyńską 
i karczmę nad Grabią. W roku 1752 założono w Kolumnie czynną do 1917 r. walcownię miedzi. 
W 1826 r. w 5 domach mieszkało 29 osób. W 1839 r. występuje jako osobna miejscowość (Stara 
Kolumna). W 1885 r. odnotowano tu kuźnicę. W końcu XIX w. jako własność Szweycerów liczyła 
12 domów i 76 mieszkańców. W 1928 r. Janusz Szweycer założył wieś letniskową Las-Kolumna, 
zaprojektowaną wg idei miast ogrodów Ebenezera Howarda. Osadę, która ma znaczne i niespotykane 
w Polsce walory urbanistyczno-architektoniczne, podzielono na 3 części: Pałusznicę, Doliwę 
i Cygankę.  W czasie II wojny św. wieś zamieszkiwali osadnicy niemieccy. Po wojnie część 
pensjonatów była zarządzana przez FWP. Po powiększeniu obszaru o Przygoń i Orpelów w 1973 r. 
Kolumnę przyłączono administracyjnie do Łasku.

Z Kolumną związane było osadnictwo żydowskie, bowiem Żydzi łódzcy i pabianiccy w okresie 
międzywojennym chętnie wypoczywali na letnisku. Wiadomo, że przy ul. Letniej 5 stała synagoga 
i dom rabina. Miejscowi Żydzi być może należeli do gminy w Łasku.

Zachowany do dziś układ urbanistyczny i ciekawa historia predystynują ją do utworzenia 
parku kulturowego.

Kopyść. Pierwsza wzmianka 1509 r. W końcu XVI w. była to własność arcybiskupstwa 
gnieźnieńskiego. Pod koniec XVIII w. był dalej własnością kościelną, następnie w XIX w. stał się 
rządową. Mieszkało tu wówczas w 13-17 domach 149 ludzi. Wiek później w 35 domach 
265 mieszkańców. W XX w. liczby te wzrosły do 42 domów i 326 osób.

Osobą związaną z Kopyścią był fraszkopisarz Jan Sztaudynger.
Krzucz. Pierwsza wzmianka w 1419 r. W 1775 r. był własnością szlachecką i liczył 16 domów. 

Jako własność Załuskiego należał do parafii Borszewice. W 1827 r. w 16 domach mieszkało 97 osób, 
ale już pod koniec XIX w. ilość domów drastycznie się zmniejszyła do 5, ale mieszkało tam 95 osób. 
W 1925 r. na folwarku i na wsi mieszkało łącznie w 12 domach 129 osób.

Łopatki. Pierwsza wzmianka z 1366 r. w dokumencie opisującym uposażenie parafii Łask. 
Gniazdo rodowe Łopateckich noszących ten sam herb Korab co spokrewnieni z nimi Łascy. 
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Wzmianki z 1396 i 1399 r. o Marcinie i Mikołaju z Łopatek. Od poł. XVI w. własność Bużeńskich h. 
Poraj, później Gomolińskich i Chabielskich. Wzmiankowany w regestrze poborowych w 1552-1553 r. 
W XVIII w. 23 domy. Właścicielem był wówczas Chabielski. W XIX w. mieszkali tu Przeradzcy 
i Pruscy, a w 24 domach żyło 80 osób. Pod koniec XIX liczby te sięgały 28 domów i 271 
mieszkańców. Wreszcie w 1925 r. stwierdzono tylko 2 domy mieszkalne zajęte przez 51 osób. Przed 
II wojną św. Łopatki stanowiły część majątku Gorczyn, który był wówczas w rękach Kosińskiego 
i Jabłońskiego.

We wsi zachował się przykład architektury renesansowej – murowany dwór Łaskich-Łopateckich 
fundacji Jarosława Łaskiego.

Okup (Wielki i Mały). Pierwsza wzmianka w 1417 r. Liber beneficiorum Jana Łaskiego podaje, że 
dziesięcina szła do Gniezna, zaś kolęda do plebana marzenińskiego. Regestr poborowych w 1579 r. 
podaje, że Mały miał 2 łany zamieszkane przez 8 kolonistów. Znajdowały się tam młyn nad Grabią 
i karczma. W 1775 r. własność szlachecka, w której było 6 domów. Pod koniec tego wieku własność 
Walewskiej. W 1827 r. w 4 domach żyło 93 mieszkańców. W 1925 r. zapisano nową kolonię Okup 
Fabryczny. W Okupie Małym i Wielkim mieszkało wówczas w 58 domach łącznie 301 osób.

We wsi, wg niepotwierdzonych źródeł, miała się znajdować budowla obronna (kasztel); zachowany 
park podworski.

Orchów. Pierwsza wzmianka w 1407 r. wymienia Moyka z Rchowa i Laszku. W 1418 r. Orchów 
znów pojawia się jako „Rchów”. Jan Łaski ok. 1520 r. pisze, że wieś była w parafii łaskiej.  W 1552 r. 
należał do parafii Marzenin a w 1576 znów do łaskiej. W XVIII w. jako własność szlachecka liczył 
sobie 12 domów. Właścicielami byli wówczas Załuscy. W XIX w. dalej był tu folwark i wieś 
należący do Wyganowskich i Gałczyńskich. W 1827 r. w 15 domach mieszkało 105 osób. Pod koniec 
XIX w. wieś liczyła 24 domy i 164 mieszkańców i należała do dóbr łaskich. W 1925 r. wieś i folwark 
łącznie miały 42 domy zamieszkane przez 417 osób.

Z Orchowa pochodzi urodzony w 1821 r. publicysta i pisarz Józef Aleksander Miniszewski, ps. J.A. 
Starża.

Ostrów. Pierwsza wzmianka w 1366 r.  w dokumencie o uposażeniu kościoła w Łasku. Jan Łaski 
pisze, iż wieś była w parafii łaskiej. Od 1493 r. w składzie dóbr łaskich. Ostrów wymieniano jeszcze 
w latach 1511-1518 i 1552-1553 w regestrze poborowych. W XVII w. w rękach Nadolskich, nst. 
Wierzbowskich. W 1775 r. był w rękach prywatnych i składał się z 15 domów. W 1783 r. w rękach 
Załuskich, zaś od 1798 Wyganowskich, Czołhańskich i Kręskich. W 1827 r. dalej wieś prywatna z 17 
domami i 146 mieszkańcami. Po 1880 r. 30 domów i 242 mieszkańców, a w 1925 r. 43 domy i 359 
mieszkańców łącznie z folwarkiem. W 1895 r. dobra nabył Michał Szweycer z Rzeczycy. Ostrów 
w 1911 r. odziedziczył jego syn Janusz, doskonały gospodarz i patriota.

We wsi zachował się dwór Szweycerów z 1917-1918 r. i park użytkowane po II wojnie św. 
przez m.in. przez szkołę rolniczo-ogrodniczą.

Rokitnica. Pierwsza wzmianka 1576 r. W XVIII w. wieś szlachecka w parafii Łask, 5 domów, 
własność Załuskich. W 1802 r. własność Wyganowskich. W 1827 r. 60 domów i 334 mieszkańców, 
później 78 domów i 512 mieszkańców. W 1841 r. własność Kręskich. W 1925 r. liczby te 
kształtowały się odpowiednio: 81 i 583. 

We wsi dawna kaplica ewangelicka i relikty cmentarza ewangelickiego.
Sięganów. Pierwsza wzmianka 1520 r. Wieś w parafii Marzenin, własność Zwierzchleyskich 

w XVIII w. liczyła 8 domów. Przed 1814 r. 13 domów i 183 mieszkańców łącznie z folwarkiem 
Kobyłeckich. W 1827 r. 14 domów i 106 mieszkańców, w końcu XIX w. 13 domów i 183 
mieszkańców razem z folwarkiem, w 1925 r. 35 domów i 132 mieszkańców. 

Stryje Księże. Pierwsza wzmianka 1398 r. podaje, że właścicielem był Pasko de Strige. Jan Łaski 
podaje, że wieś w parafii Borszewice. Wzmianki z XVI w. podają, że już wtedy były Stryje Księże.  
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W XVIII w. 10 domów. Cały czas własność prywatna w Paskowych i w Księżych – tu 16 domów. 
Pod koniec XVIII w. własność Szulimierskich (Sulimierskich?). W 1827 r.  19 domów i 141 
mieszkańców. W końcu XIX w. 11 domów i 105 osób. Wreszcie w 1925 r. 35 domów zamieszkiwało 
267 osób.

Wiewiórczyn. Pierwsza wzmianka w 1407 r. W XVI w. nosił nazwę Wyewyerczyno. Dziesięcina 
szła do Gniezna. W 1552 r. 15 osad. W końcu XVIII w. własność Załuskich, na pocz. XIX 
Wyganowskich. W 1775 r. 15 domów, w 1827 r. 11 domów zamieszkanych przez 95 osób. W końcu 
XIX w. wieś i folwark liczące 22 domy i 168 mieszkańców. W 1925 r. prawdopodobnie 27 domów 
zamieszkiwało 181 osób, w tym 24 wyznania ewangelickiego. W latach powojennych znajdowała się 
tu siedziba gminy i gromady Wiewiórczyn.

Wola Bałucka. Pierwsza wzmianka 1511 r. W XVI w. w parafii Borszewice. W końcu XIX w. 
8 domów na wsi i 3 na folwarku. Mieszkańców razem 75. W 1775 r. 9 domów. Pod koniec XVIII i na 
pocz. XIX w. własność Kraszkowskich. W 1827 r. 13 domów i 55 osadników. W 1925 r. 30 domów 
mieszkalnych, mieszkańców 245.

We wsi w parku neoklasycystyczny dwór murowany z 1830 r. Zabudowania podworskie rozebrane. 
Zarówno ten, jak i poprzedni drewniany należał do Słodkowskich. W 1915 r. folwark przeszedł w ręce 
Dietrichów i należał do nich do 1945 r. Znacjonalizowany doprowadzono do ruiny. Po 1981 r. 
poddany renowacji i wyprowadzony do stanu idealnego.

Wola Stryjewska. Pierwsza wzmianka w 1511 r. Wieś w parafii Borszewice.  Na pocz. XVI w. 
folwark i kmiecie dawali dziesięcinę plebanowi w Borszowicach. W 1552 r. Mikołaj Kwiatkowski 
płacił regestrowe od 6 osad a w 1576 r. Tomasz Stryjewski od 4. Wieś miała w końcu XVIII w. dwu 
właścicieli: Bonińskiego i Minostowskiego. W 1827 r. w 7 domach mieszkało 67 osób. W 1925 r. 
mieszkały tu ogółem 183 osoby w 28 domach. 

Wronowice. Pierwsza wzmianka w 1366 r. w dokumentach o parafii łaskiej.W 1403 r. zanotowano 
Swansca de Wronouicze. W 1520 r. dalej w parafii Łask. Zanotowany w regestrach z 1511-1518 
i 1522-1553 r. W 1775 r. był własnością szlachecką i miał 14 domów. W 1802 należały do 
Wyganowskich. W 1827 r. ilość domów zwiększyła się do 21 a ludności do 192. W 1863 r. odbyła się 
tu potyczka powstańców pod dowództwem Józefa Tampickiego i ks. Józefa Czajkowskiego 
z Rosjanami.  W końcu XIX w. mamy tu 28 domów i 195 mieszkańców łącznie z folwarkiem. 
W 1925 r. zanotowano 59 domów a mieszkańców 539.

We wsi resztki dworu i urządzeń folwarcznych, mających swą genezę w XVIII w. Stała tu 
dawniej gorzelnia z pocz. XX w. W parku aleja grabowa oraz trzy pomnikowe dęby.

Wrzeszczewice. Pierwsza wzmianka z 1420, druga z 1447 r. a nst. z 1520 r. o parafii 
w Borszewicach. W 1447 r. należały do Wrzeszczewskich, a w 2. poł. XVI w. należały już do 
Rzepiszewskich. Wg regestru z 1552 r. wieś miała 11 osadników. W 1563 r. Łucja Rzepiszewska 
wniosła je we wianie Wojciechowi Marszewskiemu.  Marszewscy trzymali wieś do 1630 r., kiedy 
kupili je Wężykowie Widawscy. W 2. poł. XVII w. przeszły w ręce Bogusławskich aż do 1696 r., gdy 
kupił je Samuel Głębocki. Dalej w drodze mariażu trafiły do rąk Walewskich w 2. poł. XVIII w., 
którzy ufundowali drewniany kościół spalony w 1973 r. W 1775 r. własność szlachecka i królewska. 
Było tu wówczas 20 domów. W 1827 r. własność prywatna 25 domów. Mieszkańców 170. W końcu 
XIX w. 37 domów i 422 mieszkańców. W 1925 r. wieś i folwark liczyły 41 domów i 311 
mieszkańców.

Do 1970 r. we wsi stał dwór – przed II wojną św. własność Kłosowskich – rozebrany na cegłę 
przez nowego właściciela. Zachował się relikt parku z cennym drzewostanem.

Zielęcice. Pierwsza wzmianka 1380 r. Parafia Marzenin, dokąd ok. 1520 r. szły daniny. W 1552 r. 
wieś miała 2 osadników na 4 łanach. W 2. poł. XVI w. młyn nad Grabią. W 1775 r. własność 
szlachecka i królewska. Stało tu wówczas 14 domów. W 1784 r. własność Skrzyńskich 
i Zwierzchleyskich, którzy sprzedali wieś Wężykom a ci Karsznickim. W 1827 r. domów 10, 
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mieszkańców 79. W końcu XIX w. domów na wsi i folwarku 12 i 165 mieszkańców. W 1925 r. stało 
tu 25 domów zamieszkanych przez 184 osoby.

W 1863 r. miejsce potyczki gen. E. Taczanowskiego z Rosjanami. Przed II wojną, a dokładnie 
od 1829 r. do co najmniej 1937 r. należała do Sulimierskich, patriotycznie nastawionych 
współpracowników w 1916 r. POW. W okresie międzywojennym bywał tu Jarosław Iwaszkiewicz 
i Światopełk Karpiński (poeta z Łasku). W majątku pracowały wówczas dwa młyny (zniszczone 
podczas II wojny św.), w tym jeden z 1826 r. a drugi także z 1. poł. XIX w., który był dawnym 
foluszem. W 1947 r. powstał nowy młyn, obecnie atrakcja turystyczna.

We wsi po dworze prawie nie ma śladu – zachował się park angielski.
Podsumowując można zauważyć, że po okresie osadnictwa pradziejowego, związanego już od 

epoki kamienia przez epokę brązu i wczesne okresy opoki żelaza z głównymi ciekami wodnymi 
okolicy, a zwłaszcza z Grabią, okres średniowiecza to czas, gdy ludzie u zarania państwa 
piastowskiego żyli w dość znacznym rozproszeniu, w kilku grupach, z których na czoło wysuwają się 
skupiska w okolicy Łasku, Ostrówka, Bałucza, Wrzeszczewic. Te same jednostki oraz nowe grupy 
w okolicach np. Łopatek, Orchowa, Bud Stryjewskich zostały odnotowane w okresach nowożytnych. 
Centralną i wiodącą miejscowością pod względem ekonomicznym i administracyjnym był zawsze 
Łask. Na tym tle ciekawym elementem była i jest osada w Kolumnie. Gospodarczo rejon Łasku był 
zawsze związany z produkcją rolniczą; nigdy nie rozwinął się tu przemysł, najwyżej rzemiosło 
i handel o stosunkowo niewielkim zasięgu.

W latach zaborów Łask, jak i okoliczne ziemie, dostał się początkowo pod władanie Prus 
(departament kaliski), a po Kongresie Wiedeńskim znalazł się w zaborze rosyjskim, w ramach którego 
początkowo był w obwodzie sieradzkim,  po 1837 r. znalazł się w guberni kaliskiej i od 
1867 w guberni piotrkowskiej. W 1919 r. w ramach nowo utworzonego województwa łódzkiego 
powstał powiat łaski, istniejący do dzisiaj.

5.2.3. Krajobraz kulturowy
Jak już wspomniano, na krajobraz kulturowy danego regionu składają się zarówno elementy 

przyrodnicze, jak i wytwory i osiągnięcia cywilizacyjne ludzi, ukształtowane w procesie rozwoju 
historycznego. Europejska Konwencja Krajobrazowa zauważa, że krajobraz jest istotnym składnikiem 
jakości życia i zachowania tożsamości współczesnych ludzi. Z tego powodu istotne jest zapobieganie 
i ograniczanie stopnia degradacji przestrzeni polskich miast i wsi. Ważna jest także promocja walorów 
krajobrazowych i kulturowych.

Ważnym składnikiem krajobrazu jest sieć komunikacyjna, stanowiąca o zewnętrznych 
powiązaniach gminy. Poprzez Gminę i Miasto Łask  w układzie równoleżnikowym w środkowej 
części obszaru gminy przebiega ważna w układzie krajowym linia kolejowa nr 14 relacji Łódź – 
Sieradz – Ostrów Wielkopolski – Wrocław. Na terenie gminy znajdują się trzy przystanki kolejowe: 
w Łasku, Kolumnie i Borszewicach. Budynek dworcowy w Łasku jest obecnie nieczynny. Ogólnie 
obszar gminy charakteryzuje się bogatym układem drogowym. Łączna długość dróg na terenie gminy 
wynosi 312 km, w tym: ok. 25,0 km dróg krajowych, 18,4 km wojewódzkich, 59,4 km powiatowych, 
47,7 km dróg gminnych miejskich i 167,3 km dróg gminnych wiejskich.
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Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Łask na lata 2014-2020
Przez gminę Łask przebiegają m.in. odcinki następujących dróg#:

- odcinek drogi ekspresowej S8 z węzłem drogowym;
- odcinek drogi krajowej nr 12 (wg GDDKiA);
- odcinek drogi krajowej nr 14 (wg GDDKiA);
- odcinek drogi wojewódzkiej nr 473 Koło-Piotrków Tryb.;
- odcinek drogi wojewódzkiej nr 481 Łask – d.k. 74;
- odcinek drogi wojewódzkiej nr 482 Łódź-Wieruszów;
- odcinek drogi wojewódzkiej nr 483 Łask-Częstochowa;
- drogi powiatowe;
- drogi gminne.

)
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Sieć transportowa w okolicach Łasku
(źródło: Projekt planu zrównoważonego transportu zbiorowego)

Różne formy ochrony przyrody mają na celu eksponowanie wyjątkowych cech Gminy Łask, 
a zwłaszcza ochronę unikatowego krajobrazu. Znaczna część Gminy Łask położona jest na terenie 
Obszaru Chronionego „Środkowej Grabi” i Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego Doliny Rzeki 
Grabi. Wydzielone strefy krajobrazu chronionego i pomniki przyrody mają na celu zachowanie 
naturalnej roślinności występującej na terenie gminy.

Do najważniejszych form ochrony przyrody należy w gminie Łask zaliczyć: pomniki przyrody 
w liczbie 24. Pomniki zostały utworzone Rozporządzeniem Wojewody Sieradzkiego z dnia 3 lutego 
1998 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dz.U.W.S. Nr 3, poz. 9, z dnia 19 lutego 1998 r.). 
Największą liczbę pomników przyrody stanowią pojedyncze drzewa.
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Na terenie Gminy Łask utworzono Obszar Chronionego Krajobrazu „Środkowej Grabi” o pow. 
1549 ha w dolinie Grabi i jej dopływów.

Drugi chroniony teren to Obszar NATURA 2000 Grabia PLH 100021, obejmujący środkowy 
i dolny bieg tej rzeki wraz z systemem łąkowym i leśnym typowym dla Polski środkowej.

Oprócz tego chronione są 3 parki podworskie i Park Miejski im. Łaskich w Łasku.
W związku z powyższym na obszarze gminy istnieją szlaki turystyczne, mające m.in. funkcjonować 

w zakresie edukacji historycznej, krajobrazowej i ekologicznej:
- pieszy „Szlak Okolic Łodzi” (odcinek)
- pieszy „Szlak Młynów nad Grabią” (Kolumna-Siedlce Łaskie)
- rowerowy „Szlak Pabianicki” (odcinek)
- rowerowy „Szlak Braci Czeskich” (odcinek)
- Łódzki Szlak Konny (odcinek);
- rowerowy „Szlak Skarbów Ziemi Sieradzkiej” (odcinek)
- kajakowy „Wodny Szlak Grabi” (Ldzań-Łask)

Szlaki turystyczne w okolicach Łasku
(źródło: www. lask.pl)

5.2.4. Zabytki na terenie Gminy i Miasta Łask
Do składników wchodzących w zasób dziedzictwa kulturowego należą następujące elementy 

i formy przestrzenne:
- pojedyncze i zespołowe dzieła architektury i budownictwa;
- zabytkowe założenia zieleni;
- zabytki archeologiczne (stanowiska archeologiczne).
Krajobraz kulturowy, jego ochrona, kształtowanie i opieka nad jego elementami realizowana 

w różnych formach, powinien uwzględniać i spełniać oczekiwania społeczne, funkcje gospodarcze 
regionu i zasadę zrównoważonego rozwoju. Wymieniona problematyka powinna być brana pod 
uwagę przy konstruowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
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Gmina Łask – zabytki nieruchome
(źródło: Strategia dla gminy i uzupełnienie własne)

5.2.4.1. Zabytki nieruchome
Gmina Łask nie jest szczególnie zasobna w zabytki. Mimo to można tu wymienić zabytki sakralne 

(kościoły, kaplice), świeckie (dwory, domy chłopskie, mieszczańskie, przemysłowe) i założenia 
parkowe. Zabytki te zostały ujęte w wojewódzkiej i gminnej ewidencji. Oba wykazy są prowadzone 
na podstawie art. 22 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 2067). Prowadzony jest także rejestr zabytków, którego zasady prowadzenia określa 
rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków z 26 maja 2011 r. Ewidencja jest 
prowadzona w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu danej gminy. 
Aktualne wykazy zabytków nieruchomych zamieszczono w rozdziale 5.3.

W Wojewódzkim Programie Opieki nad Zabytkami w Woj. Łódzkim na lata 2016-2019, w wykazie 
obiektów i obszarów reprezentatywnych z terenu Gminy Łask uwzględniono:
- Łask - kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Michała Archanioła,
ceglany, z 1517-1523 r.
Natomiast w dokumencie „Strategia Rozwoju Gminy Łask na lata 2014-2020” określono 

uwarunkowania konserwatorskie i obowiązek ochrony konserwatorskiej dla stref i obiektów 
wynikające z planów zagospodarowania przestrzennego. Do poniżej podanego wykazu zabytków 
dodano nowo wpisany do rejestru kościół w Borszewicach oraz obiekty chronione w wojewódzkiej 
ewidencji zabytków. Ochronie podlegają również historyczne układy urbanistyczne w Łasku 
i Kolumnie.
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Łask - układ urbanistyczny (strefa chronionej zabudowy i widoku)
(źródło: M. Urbański, GEZ Nieruchomych)

Łask-Kolumna – układ urbanistyczny (strefa ochrony zabudowy)
(źródło: M. Urbański, GEZ Nieruchomych)

Obiekty sakralne#

- Łask – kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Michała Archanioła, 
  ceglany, z 1517-1523 r.

- Łask – dzwonnica w zespole kościoła pw. NP. NMP i św. Michała Archanioła
- Łask – cmentarz przy kościele pw. NP. NMP i św. Michała Archanioła
- Łask – kościół pw. Świętego Ducha, drewniany, z 1666 r.
- Łask –cmentarz przy  kościele p.w. Św. Ducha
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- kaplica cmentarna pw. św. Franciszka
- Borszewice – kościół pw. św.św. Stanisława B-pa i Mikołaja B-pa
  murowany, z 1894- 1902 r.

- Borszewice – dzwonnica w zespole kościoła p.w. św.św. Stanisława B-pa 
i Mikołaja B-pa

- cmentarz przy kościele pw. św.św. Stanisława B-pa i Mikołaja B-pa
- cmentarz przy kościele pw. św.św. Stanisława B-pa i Mikołaja B-pa
- ogrodzenie przy kościele pw. św.św. Stanisława B-pa i Mikołaja B-pa

Łask – kolegiata pw. NPNMP i św. Michała Archanioła
(fot. M. Urbański)

Borszewice – kościół pw. św.św. Stanisława B-pa i Mikołaja B-pa
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(fot. M. Urbański)
Zespoły dworsko-pałacowe

Łask – wejście do parku miejskiego
(fot. M. Urbański)

- Łask – Park Miejski im. J. Łaskiego z XVI-XX w.
- Gorczyn – dwór murowany z końca XVIII w.
- Gorczyn – park podworski
- Karszew – relikt dworu, murowany, z poł. XIX w.
- Karszew – relikt parku
- Łopatki – dwór murowany z 1. poł. XVI w.
- Łopatki - cegielnia
- Okup Mały – park podworski
- Ostrów – dwór murowany z pocz. XX w.
- Ostrów – park podworski
- Ostrów zespół folwarczny
- Wola Bałucka – dwór murowany z ok. 1840 r.
- Wola Bałucka – otoczenie dworu
- Wronowice – dwór murowany z końca XVIII w.
- Wronowice – park podworski
- Wronowice – pozostałość zespołu folwarcznego
- Zielęcice – park podworski
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Łopatki – dwór obronny (stan w 2000 r.)
(źródło: archiwum Działu Archeologii MOS)

Cmentarze

Łask – dawne wejście na cmentarz parafialny
(fot. M. Urbański)

- Łask – cmentarz parafialny katolicki i wielowyznaniowy zał. ok. 1810 r.
- Łask – cmentarz żydowski na Podłaszczu zał. na pocz. XIX w.
- Anielin – relikt cmentarza ewangelickiego
- Borszewice – cmentarz parafialny
- Okup Mały – cmentarz ewangelicki
- Rokitnica – cmentarz ewangelicki zał. ok. 1875 r.
- Wrzeszczewice – cmentarz parafialny
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Podłaszcze – nagrobek na cmentarzu żydowskim
(źródło: M. Urbański, GEZ Nieruchomych)

Rokitnica – nagrobek na cmentarzu ewangelickim
(źródło: M. Urbański, GEZ Nieruchomych)

Obiekty martyrologii
- Ulejów – cmentarz wojenny z I wojny św.
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Ulejów – cmentarz wojenny
(źródło: M. Urbański, GEZ Nieruchomych)

Zabytki architektury

Łask – dom na Pl. 11-go Listopada 2
(źródło: M. Urbański, GEZ Nieruchomych)

- Łask – dom, ul. Kościuszki 2, dawny magistrat z pocz. XX w.
- Łask – dom, rynek, 11-go Listopada 1 z pocz. XIX w.
- Łask – dom, rynek, 11-go Listopada 2 z pocz. XIX w.
- Łask – dom, rynek, 11-go Listopada 3 z poł. XIX w.
- Łask – dom, rynek, 11-go Listopada 6 z ok. 1820 r.
- Łask – dom, rynek, 11-go Listopada 7 z k. XIX w.
- Łask – dom, rynek, 11-go Listopada 8
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Łask – Plac 11-go Listopada (pierzeja N)
(fot. M. Urbański)

Zespoły i obiekty przemysłowe
- Łask – wieża ciśnień na ul. Kolejowej
- Łask – Nastawnia E
- Łask – Nastawnia W
- Łask – szkoła żydowska, ob. magazyn ul. M. Konopnickiej
- Łask – młyn na ul. Narutowicza 53
- Łask – magazyn ul. Pl. 11-go Listopada 34
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Łask - wieża ciśnień w zespole stacji kolejowej
(źródło: M. Urbański, GEZ Nieruchomych)

Pozostałe obiekty zabytkowe w liczbie 205 znajdują się na terenie całej gminy i znajdują się 
w zaktualizowanej Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych#.

Na terenie Gminy i Miasta Łask znajduje się 6 parków:
- Park im. Rodu Łaskich w Łasku (20 pomników przyrody)
- Park podworski w Zielęcicach (3 pomniki przyrody)
- Park podworski w Okupie Małym
- Park podworski w Ostrowie (5 pomników przyrody)
- Park podworski w Karszewie.
- Park podworski we Wronowicach
Oprócz tego relikt parku podworskiego w Gorczynie.
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Karszew – park podworski
(fot. M. Urbański)

5.2.4.2. Zabytki ruchome
Zabytki ruchome, których ewidencja jest prowadzona w formie kart adresowych gromadzonych 

w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, Delegatura w Sieradzu są wpisane 
do rejestru zabytków lub do wojewódzkiej ewidencji zabytków ruchomych. Znajdują się one 
w obiektach sakralnych i muzealnym. Jedynie w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków znajdują się 
zabytki sepulkralne.

Do rejestru zabytków ruchomych, których aktualny wykaz podano w załączniku 1 wpisane są 
zabytki znajdujące się w: kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Michała Archanioła 
w Łasku (nr rej. B/124/97, 217/1-113); dworze obronnym w Łopatkach (nr rej. B/125/60/2-5); 
kościele pw. św.św. Stanisława i Mikołaja w Borszewicach (nr rej. B/116/3/1-7); kościoła pw. św. 
Anny w Wrzeszczewicach (nr rej. B/136/186/1-4).

5.2.4.3. Zabytki archeologiczne
W dotychczasowych planach, jak np. w  wyznaczono także orientacyjne  strefy ochrony 

archeologicznej. Była to, jak napisano wyżej, strefa „OW”.
Obecnie w wyniku analizy położenia i charakteru stanowisk archeologicznych na obszarze Gminy 

i Miasta Łask wyznaczono 14 stref ochrony archeologicznej.
W 2018 r. na podstawie wykazów przekazanych na kartach, zgodnie z art. 7 nowelizacji ustawy 

o ochronie zabytków z 18marca 2010 r., powstała Gminna Ewidencja Zabytków Archeologicznych, 
w której podano lokalizację i określono wszystkie wówczas znane stanowiska archeologiczne na 
obszarze gminy Łask. W dokumencie tym określono i naniesiono na mapę zaakceptowane przez 
WUOZ w Łodzi strefy ochrony archeologicznej. Stref tych wyznaczonych na podstawie szczegółowej 
analizy jest obecnie 14. W 2018 r. wykaz został zweryfikowany, a liczba łączna stanowisk sięgnęła 
138. Aktualny wykaz podano w załączniku 2.
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Strefy ochrony archeologicznej wg GEZ
(źródło:opracowanie własne dla Gminy i Miasta Łask)

5.2.5. Zabytki w zbiorach muzealnych i innych
Na terenie gminy i miasta Łask funkcjonuje jedno muzeum – jest to Muzeum Historii Łasku. Swoją 

odrębną siedzibę ma w narożnej kamienicy w rynku – Pl. 11-go Listopada 7. Specyfiką placówki jest 
fakt, iż podlega Bibliotece Publicznej w Łasku. Regionalny charakter muzeum wynika z zakresu 
terytorialnego i chronologicznego gromadzonych zbiorów składających się z zabytków 
archeologicznych i historycznych, ilustrujących dzieje okolicy i miasta od pradziejów po XX w. 
włącznie. Aktualnie na inwentarzu muzealnym znajduje się ponad 2400 zabytków, a archiwum liczy 
ponad 110 pozycji i liczby te rosną.

Muzeum spełnia funkcje muzealne, oświatowe i kulturotwórcze – w salach muzeum młodzież 
i dorośli mają okazję uczestniczyć w warsztatach, lekcjach i wydarzeniach muzealnych.
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Łask – Muzeum Regionalne – fragment ekspozycji
(fot. M. Urbański)

W kolegiacie łaskiej znajduje się Muzeum Parafialne, będące filią Muzeum Archidiecezjalnego 
w Łodzi. Muzeum to kilka lat temu przeszło renowację i otrzymało nowy wystrój pod nadzorem 
WUOZ w Łodzi. W zbiorach zabytki związane głównie z historią parafii#, w tym zabytkowe szaty 
i naczynia liturgiczne, antyfonarze oraz liczne dokumenty. Przed wojną znajdowały się w tym tzw. 
„Skarbcu” także zbiory archeologiczne ofiarowane przez J. Szweycera. Zwiedzanie możliwe po 
uprzedzeniu parafii.

Innych kolekcji publicznych w gminie nie ma
5.2.6. Dziedzictwo niematerialne
Jako „dziedzictwo niematerialne” rozumie się „(…) zwyczaje, przekaz ustny, wiedzę i umiejętności 

oraz związane z nimi przedmioty i przestrzeń kulturową, które są uznane za część własnego 
dziedzictwa przez daną wspólnotę, grupę lub jednostki”. Definicję tę sformułowano w Konwencji 
UNESCO i przyjęto na 32 sesji Konferencji Generalnej UNESCO w 2003 r.

UNESCO prowadzi Listę Dziedzictwa Niematerialnego, obejmującą zwyczaje z całego świata. 
Lista ta ma się przyczyniać do rozpowszechniania wiedzy na temat niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego a także zwiększać świadomość jego wagi.

Dziedzictwo niematerialne, ciągle odtwarzane przez wspólnoty i grupy lokalne w relacji z ich 
środowiskiem społecznym, historią, w ścisłym powiązaniu ze środowiskiem przyrodniczym, jest 
przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Wspomniana Konwencja wymienia następujące komponenty dziedzictwa niematerialnego:
- tradycje i przekazy ustne, w tym język, jako narzędzie przekazu;
- spektakle i widowiska;
- zwyczaje, obyczaje i obrzędy świąteczne
- wiedzę o wszechświecie i przyrodzie oraz związane z nią praktyki;
- umiejętności związane z tradycyjnym rzemiosłem.
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Na terenie Gminy Łask wymienione elementy dziedzictwa niematerialnego są kultywowane 
i wykorzystywane w pracy przez szereg instytucji, stowarzyszeń, grup i osób indywidualnych.

Dobrze ochronie dziedzictwa kulturowego, w tym niematerialnego służy działalność szeregu 
miejscowych organizacji:

Niezwykle ważną dla życia kulturalnego Łasku jest Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego 
Młodszego, istniejąca od 1945 r. Pracująca od 1987 r. w nowym budynku łaska książnica wypełnia 
zadania ustawowe w zakresie opracowania i przechowania książek, archiwaliów, czasopism, 
wykonuje zadania biblioteki powiatowej, sprawuje nadzór i opiekę merytoryczną nad bibliotekami 
w sąsiednich gminach, prowadzi różne formy pracy z czytelnikami. W Bibliotece zgromadzono ponad 
130 tys. woluminów i 70 tytułów prasowych, z których korzysta około 7000 osób.

Biblioteka łaska prowadzi także wspomniane wyżej Muzeum Historii Łasku.
Łaski Dom Kultury, który został utworzony w 1956 r. jest wiodącą placówką w regionie. Jego filią 

jest Ośrodek Kultury w Kolumnie. Praca jest prowadzona w wielu sekcjach i zespołach, np. 
teatralnych, tanecznych, wokalnych, plastycznych, modelarskich, muzycznych, kabaretowych, 
informatycznych. Przy Łaskim Domu Kultury jest afiliowany Polski Związek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Działa tu także Uniwersytet 
Trzeciego Wieku ze swoimi sekcjami.

Jako główne zadania ŁDK można wymienić:
- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
- gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
- tworzenie warunków rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz
zainteresowania wiedzą i sztuką,

- tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i
artystycznego,

- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań
kulturalnych,

- rozwijanie i kształtowanie kulturalnych postaw młodzieży,
- organizowanie: imprez artystycznych i rozrywkowych, zespołowego uczestnictwa w
kulturze, różnorodnych form aktywności kulturalnej, imprez kulturalnych oraz
różnych form pomocy i współpracy z młodzieżą.
W oparciu o ww. zadania są organizowane liczne imprezy, wystawy, spotkania.
W Łasku funkcjonuje także od 1969 r. Garnizonowy Klub Wojskowy, przy którym okazjonalnie 

funkcjonuje kino.
Szereg imprez kulturalnych organizuje też miejscowy oddział PTTK.
Na wyróżnienie zasługuje Łaskie Bractwo Strzelców Kurkowych, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 

Łaskiej, Stowarzyszenie „Las Kolumna”, które pielęgnują tradycje i zwyczaje oraz prowadzą 
działalność wydawniczą.

Ochotnicze Straże Pożarne – wszystkie jej oddziały są silnymi ośrodkami
kulturalnymi na wsiach, a ich najważniejszym sposobem działania w obszarze kultury jest 

organizacja konkursów, festynów.
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Tradycyjne rękodzieło i rzemiosło powoli zanika, ale amatorska twórczość artystyczna jest 
prezentowana na corocznych „Jarmarkach Łaskich”.

Elementem kultywowania historii i dziedzictwa niematerialnego jest pamięć o znanych ludziach 
pochodzących z regionu. Do takich osób możemy m.in. zaliczyć:
- Jan Łaski Starszy, katolicki prymas Polski
- Jan Łaski Młodszy, kalwin i wybitny humanista
- Marcin Załuski, biskup, sekretarz króla, współtwórca biblioteki Załuskiego
- Grzegorz Jan Zdziewojowski – kontrreformata, poeta
- Henryk Redlich – grafik i malarz
- Karol Boromeusz Chądzyński – aptekarz, poseł na Sejm RP
- Edward Kręski – właściciel miasta w XIX w.
- Janusz Szwycer – właściciel dóbr łaskich i Ostrowa w XIX-XX w.
- Mieczysław Wolfke – fizyk, prekursor telewizji i holografii
5.3. Zabytki objęte prawnymi formami ochrony
Przepisy prawne regulujące normy postępowania z zabytkowymi obiektami, zespołami obiektów 

i założeniami urbanistycznymi wpisanymi do rejestru i ewidencji zabytków, są opublikowane 
w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 2067).  Przepisy te, obowiązujące niezależnie od lokalizacji obiektu zabytkowego, określają 
rodzaj i zakres postępowania i wykonywania wszelkich prac związanych z zabytkami, zmiany ich 
funkcji i charakteru, a które wymagają zezwoleń i decyzji urzędów konserwatorskich.

W rozporządzeniu z dnia 2 sierpnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1609) Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego określał zasady prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, 
robót budowlanych, badań konserwatorskich, architektonicznych i archeologicznych oraz innych 
działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Minister określał także wymagania wobec osób 
prowadzących prace przy obiektach zabytkowych, określa tryb i sposób wydawania pozwoleń, 
ponadto wymagania, jakie powinien spełniać wniosek i pozwolenie na prowadzenie wspomnianych 
już prac.

W szczególności ww. rozporządzenie precyzuje:
- kwalifikacje, jakie powinny posiadać osoby uprawnione do prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich, badań
architektonicznych;

- dodatkowe wymagania, jakie powinny spełniać osoby kierujące robotami
budowlanymi;

- sposób potwierdzenia posiadanych kwalifikacji i dodatkowych wymagań;
- standardy prowadzenia dokumentacji prac konserwatorskich i
restauratorskich przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków oraz
dokumentowania prac archeologicznych.
5.3.1. Zabytki nieruchome w rejestrze zabytków
Do rejestru zabytków wpisu dokonuje właściwy terytorialnie wojewódzki konserwator zabytków 

zgodnie z art. 9 i art. 10 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W rejestrze zabytków 
nie umieszcza się zabytków wpisanych do inwentarzy muzealnych lub wchodzących w skład 

Id: 8C996B6E-18E1-420F-BEF0-EEAD4115C7C4. Podpisany Strona 52



narodowego zasobu bibliotecznego. Kwestie związane z ochroną zbiorów muzealnych reguluje 
ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r., nr 5, poz. 24; Dz. U. z 2012 r., 
poz. 987).

Na terenie Gminy i Miasta Łask zabytki nieruchome tworzą niejednokrotnie skupiska, z których to 
skupisk pojedyncze elementy są wpisane do rejestru.

Gmina i Miasto Łask
Lista zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków woj. łódzkiego

(stan na 30. 11. 2018 r., źródło: WUOZ w Łodzi)#

L.p. Miejscowość Zabytek Nr rejestru
1. Łask Kościół pw. NPNMP 40/245/A
2. Łask Kościół pw. św. Ducha 41/246/A
3. Łask Park dworski/miejski w zespole dw.-park. 386/A
4. Łask Magistrat, ob. dom ul. Kościuszki 2 391/A
5. Łask Dom pl. 11-go Listopada 1 422/240/A
6. Łask Dom pl. 11-go Listopada 2 423/241/A
7. Łask Dom pl. 11-go Listopada 3 424/242/A
8. Łask Dom pl. 11-go Listopada 6 425/243/A
9. Łask Dom pl. 11-go Listopada 7 426/244/A
10. Borszewice Kościół pw. św.św. Stanisława i Mikołaja A/99
11. Karszew Relikt dworu w zespole dworsko-parkowym 435/237/A
11. Łopatki Dwór obronny 60/247/A
12. Ostrów Dwór w zespole dworsko-parkowo-folw. 379/A
13. Wola Bałucka Dwór 300/A

5.3.2. Zabytki nieruchome w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków
Na terenie Gminy i Miasta Łask zlokalizowano następujące zabytki ujęte w wojewódzkiej 

ewidencji zabytków, zgodnie z wytycznymi ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
art. 21.

Gmina i Miasto Łask
Lista obiektów i zabytków nieruchomych wpisanych do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków

(stan na 30. 10. 2018 r., źródło: WUOZ w Łodzi#)

L.p. Miejscowość Zabytek Nr rejestru
1. Anielin Cmentarz ewangelicki
2. Borszewice Kościół pw. św.św. Stanisława i Mikołaja
3. Borszewice Dzwonnica w zespole kościoła paraf.
4. Borszewice Cmentarz przykościelny z ogrodzeniem
5. Borszewice Cmentarz parafialny
6. Gorczyn Dwór w zespole dworsko-parkowym
7. Karszew Relikt dworu w zespole dworsko-park. 435/237/A
8. Karszew Park w zespole dworsko-parkowym
9. Łask Układ urbanistyczny
10. Łask Kościół pw. NPNMP 40/245/A
11. Łask Dzwonnica w zespole kościoła NPNMP
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12. Łask Cmentarz przykościelny w zesp. NPNMP
13. Łask Kościół pw. św. Ducha 41/246/A
14. Łask Cmentarz przykościelny pw. św. Ducha
15. Łask Park dworski/miejski w zespole dw.-park. 386/A
16. Łask Magistrat, ob. dom ul. Kościuszki 2 391/A
17. Łask Dom pl. 11-go Listopada 1 422/240/A
18. Łask Dom pl. 11-go Listopada 2 423/241/A
19. Łask Dom pl. 11-go Listopada 3 424/242/A
20. Łask Dom pl. 11-go Listopada 6 425/243/A
21. Łask Dom pl. 11-go Listopada 7 426/244/A
22. Łask Dom pl. 11-go Listopada 8
23. Łask Cmentarz parafialny
24. Łask Kaplica cmentarna pw. św. Franciszka
25. Łask Ogrodzenie cment. z pierwotną bramą
26. Łask Dwór Kręskich w zespole dworsko-park.
27. Łask Zespół stacji kolejowej
28. Łask Wieża ciśnień w zespole stacji kolejowej
29. Łask-Kolumna Układ urbanistyczny
30. Łopatki Dwór obronny 60/247/A
31. Okup Mały Cmentarz ewangelicki
32. Okup Mały Park wiejski (podworski)
33. Ostrów Dwór w zespole dworsko-parkowo-folw. 379/A
34. Ostrów Park w zespole dworsko-parkowo-folw.
35. Podłaszcze Cmentarz żydowski
36. Rokitnica Cmentarz ewangelicki
37. Ulejów Cmentarz wojenny
38. Wola Bałucka Dwór 300/A
39. Wronowice Założenie dworsko-parkowe
40. Wrzeszczewice Cmentarz parafialny
41. Zielęcice Park podworski

5.3.3. Zabytki nieruchome w Gminnej Ewidencji Zabytków
Gminna Ewidencja Zabytków oparta o art. 5 Ustawy z 18 marca 2010 r. (Dz. U. z 2018 r., nr 76, 

poz. 474) zawiera zabytki nieruchome wpisane do rejestru, zabytki nieruchome wpisane do 
Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz wg przepisów inne zabytki nieruchome wyznaczone do 
ochrony i opieki przez burmistrza (prezydenta miasta, wójta) w porozumieniu z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków.

Gminna Ewidencja Zabytków, która zgodnie z art. 21 Ustawy o ochronie zabytków stanowi 
podstawę sporządzenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, jest prowadzona, jak 
wspomniano, w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych. Karta adresowa zawiera 
w szczególności wskazanie rodzaju zabytku, jego nazwę i miejsce położenia z podaniem 
miejscowości, nazwy ulicy i numeru posesji oraz nazwy gminy, powiatu i województwa.

Głównym celem prowadzenia ewidencji zabytków jest zebranie i opracowanie najistotniejszych 
informacji o obiektach zabytkowych, niezbędnych do prowadzenia planowej polityki 
konserwatorskiej w zakresie:
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- wpisów do rejestru zabytków;
- współpracy konserwatora przy opracowywaniu miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego;

- prac remontowo-budowlanych;
- dofinansowania prac konserwatorskich;
- przygotowywaniu szczegółowej dokumentacji obiektów dziedzictwa
kulturowego.

Gminna Ewidencja Zabytków Nieruchomych
dla Gminy i Miasta Łask

Obowiązujące zestawienie zabytków dla planowania Gminy
(stan na 30. 11. 2018 r., źródło: WUOZ w Łodzi#)

Nr Miejscowość Obiekt/obszar Nr rejestru
1 Łask Układ urbanistyczny
2 Łask Kaplica cmentarna pw. św. Franciszka
3 Łask Ogrodzenie cmentarza parafialnego z pierwotną bramą
4 Łask Cmentarz parafialny
5 Łask Kościół pw. NPNMP 40/245/A
6 Łask Dzwonnica w zespole kościoła NPNMP
7 Łask Cmentarz przykościelny w otoczeniu kościoła NPNMP
8 Łask Kościół pw. św. Ducha 41/246/A
9 Łask Cmentarz przykościelny
10 Łask Dwór Kręskich w zespole dworsko-parkowym
11 Łask Park dworski/miejski w zespole dworsko-parkowym 386/A
12 Łask Dom ul. Armii Krajowej 1
13 Łask Oficyna ul. Armii Krajowej 1
14 Łask Dom ul. Armii Krajowej 2
15 Łask Dom ul. Kilińskiego 3
16 Łask Dom ul. Kilińskiego 26
17 Łask Dom ul. Kilińskiego 27
18 Łask Dom ul. Kilińskiego 28
19 Łask Dom ul. Kilińskiego 29
20 Łask Dworzec kolejowy ul. Kolejowa 1C
21 Łask Dom ul. Kolejowa 1A
22 Łask Budynek gospodarczy ul. Kolejowa 1A
23 Łask Dom ul. Kolejowa 2
24 Łask Wieża ciśnień w zespole stacji kolejowej
25 Łask Nastawnia E
26 Łask Nastawnia W
27 Łask Żuraw wodny NW
28 Łask Żuraw wodny NE
29 Łask Żuraw wodny SE
30 Łask Pompownia, obecnie dom ul. Utrata 6
31 Łask Szkoła żydowska, obecnie magazyn ul. M. Konopnickiej
32 Łask Dom ul. Kościelna 8
33 Łask Magistrat, obecnie dom ul. Kościuszki 2 391/A
34 Łask Dom ul. Kościuszki 4
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35 Łask Dom ul. Kościuszki 7
36 Łask Dom ul. Kościuszki 8
37 Łask Dom ul. Kościuszki 10
38 Łask Dom ul. Kościuszki 16
39 Łask Dom pl. 11-go Listopada 1 422/240/A
40 Łask Dom pl. 11-go Listopada 2 423/241/A
41 Łask Dom pl. 11-go Listopada 3 424/242/A
42 Łask Dom pl. 11-go Listopada 4
43 Łask Dom pl. 11-go Listopada 5
44 Łask Dom pl. 11-go Listopada 6 425/243/A
45 Łask Dom pl. 11-go Listopada 7 426/244/A
46 Łask Dom pl. 11-go Listopada 8
47 Łask Dom pl. 11-go Listopada 10-10A
48 Łask Dom pl. 11-go Listopada 11
49 Łask Dom pl. 11-go Listopada 12
50 Łask Dom pl. 11-go Listopada 13-14
51 Łask Dom pl. 11-go Listopada 15
52 Łask Dom pl. 11-go Listopada 16
53 Łask Dom pl. 11-go Listopada 17
54 Łask Dom pl. 11-go Listopada 18-18A
55 Łask Dom pl. 11-go Listopada 30
56 Łask Dom pl. 11-go Listopada 31
57 Łask Dom pl. 11-go Listopada 32
58 Łask Dom pl. 11-go Listopada 33
59 Łask Dom pl. 11-go Listopada 35
60 Łask Dom pl. 11-go Listopada 36
61 Łask Dom pl. 11-go Listopada 37
62 Łask Dom pl. 11-go Listopada 38-38A
63 Łask Magazyn pl. 11-go Listopada 34 
64 Łask Szkoła ul. 9-go Maja 28
65 Łask Dom ul. 9-go Maja 14B
66 Łask Dom ul. 9-go Maja 20
67 Łask Dom ul. 9-go Maja 24
68 Łask Dom ul. 9-go Maja 35
69 Łask Dom ul. 9-go Maja 41
70 Łask Dom ul. 9-go Maja 47/A
71 Łask Dom ul. 9-go Maja 50
72 Łask Dom ul. 9-go Maja 60
73 Łask Dom ul. Narutowicza 2
74 Łask Dom ul. Narutowicza 22
75 Łask Młyn ul. Narutowicza 53
76 Łask Zagroda młynarska, obecnie dom ul. Rzeczna 1
77 Łask Dom ul. Utrata 15
78 Łask Dom ul. Warszawska 1 
79 Łask Dom ul. Warszawska 2
80 Łask Dom w zespole domu ul. Warszawska 3
81 Łask Oficyna w zespole domu ul. Warszawska 3
82 Łask Dom ul. Warszawska 5
83 Łask Dom ul. Warszawska 12
84 Łask Dom ul. Warszawska 16
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85 Łask Dom ul. Warszawska 21
86 Łask Dom ul. Warszawska 23
87 Łask Dom ul. Warszawska 35-37
88 Łask Dom ul. Widawska 3
89 Łask Dom ul. Widawska 32
90 Łask Dom ul. Zielona 11
91 Łask Dom ul. Zielona 12
92 Łask Dom ul. Żeromskiego 2
93 Łask Dom ul. Żeromskiego 4
94 Łask Dom ul. Żeromskiego 10
95 Łask Dom ul. Żeromskiego 12
96 Łask Dom ul. Żeromskiego 19
97 Łask Dom ul. Żeromskiego 163
98 Łask-Kolumna Układ urbanistyczny
99 Łask-Kolumna Plebania w zespole kościoła pw. Wniebowzięcia NMP
100 Łask-Kolumna Willa ul. Bliska 2
101 Łask-Kolumna Willa ul. Błękitna 7
102 Łask-Kolumna Willa ul. Błękitna 9
103 Łask-Kolumna Willa ul. Błękitna 19
104 Łask-Kolumna Willa ul. Bracka 2
105 Łask-Kolumna Willa ul. Bracka 7 (róg ul. Bliskiej)
106 Łask-Kolumna Willa ul. Brzeźna 3a
107 Łask-Kolumna Willa ul. Brzeźna 5
108 Łask-Kolumna Willa ul. Brzeźna 5a (dawniej 7)
109 Łask-Kolumna Willa ul. Dolna 5
110 Łask-Kolumna Willa ul. Gdańska 7
111 Łask-Kolumna Willa ul. Gdańska 14
112 Łask-Kolumna Willa ul. Gdańska 16
113 Łask-Kolumna Willa ul. Gdańska 17
114 Łask-Kolumna Willa ul. Graniczna 11
115 Łask-Kolumna Willa ul. Graniczna 12
116 Łask-Kolumna Willa ul. Graniczna 15
117 Łask-Kolumna Willa ul. Jagiełły 8
118 Łask-Kolumna Willa ul. Jagiełły 10
119 Łask-Kolumna Willa ul. Katowicka 13
120 Łask-Kolumna Willa ul. Kolonijna 2
121 Łask-Kolumna Willa ul. Kolonijna 4-4a
122 Łask-Kolumna Willa ul. Komuny Paryskiej 2
123 Łask-Kolumna Willa ul. Komuny Paryskiej 12a
124 Łask-Kolumna Willa ul. Komuny Paryskiej 14
125 Łask-Kolumna Willa ul. Komuny Paryskiej 15
126 Łask-Kolumna Willa ul. Komuny Paryskiej 20
127 Łask-Kolumna Willa ul. Komuny Paryskiej 29
128 Łask-Kolumna Willa ul. Kopernika 6
129 Łask-Kolumna Willa ul. Kopernika 14
130 Łask-Kolumna Willa ul. Kopernika 16
131 Łask-Kolumna Willa ul. Kresowa 6
132 Łask-Kolumna Willa ul. Letnia 7
133 Łask-Kolumna Willa ul. Letnia 10
134 Łask-Kolumna Willa ul. Letnia 11
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135 Łask-Kolumna Dom ul. Leśników Polskich 1c
136 Łask-Kolumna Willa ul. Leśników Polskich 2
137 Łask-Kolumna Willa ul. Leśników Polskich 2 (dawniej 4)
138 Łask-Kolumna Willa ul. Leśników Polskich 7
139 Łask-Kolumna Willa ul. Leśników Polskich 9
140 Łask-Kolumna Willa ul. Leśników Polskich 20
141 Łask-Kolumna Dom ul. Leśników Polskich 25
142 Łask-Kolumna Dom ul. Leśników Polskich 25a
143 Łask-Kolumna Dom ul. Lubelska 1
144 Łask-Kolumna Willa ul. Lubelska 4-6
145 Łask-Kolumna Willa ul. Lubelska 5
146 Łask-Kolumna Willa ul. Lubelska 10
147 Łask-Kolumna Willa ul. Lubelska 12
148 Łask-Kolumna Willa ul. Lubelska 13
149 Łask-Kolumna Willa ul. Lubelska 15
150 Łask-Kolumna Willa ul. Łanowa 3
151 Łask-Kolumna Willa ul. Łanowa 7
152 Łask-Kolumna Willa ul. Łanowa 9
153 Łask-Kolumna Willa ul. Łanowa 9a
154 Łask-Kolumna Willa ul. Łanowa 14
155 Łask-Kolumna Willa ul. Łódzka 1 (41)
156 Łask-Kolumna Willa ul. Piaskowa 1
157 Łask-Kolumna Willa ul. Piaskowa 1a
158 Łask-Kolumna Willa ul. Piękna 6
159 Łask-Kolumna Willa ul. Piękna 8
160 Łask-Kolumna Willa ul. Piotrkowska 2
161 Łask-Kolumna Willa ul. Piotrkowska 7
162 Łask-Kolumna Willa ul. Piotrkowska 11
163 Łask-Kolumna Willa ul. Piotrkowska 13
164 Łask-Kolumna Willa ul. Piotrkowska 18
165 Łask-Kolumna Willa ul. Piotrkowska 25
166 Łask-Kolumna Willa ul. Sandomierska 4
167 Łask-Kolumna Dom ul. Szarych Szeregów 1
168 Łask-Kolumna Dom ul. Szarych Szeregów 2
169 Łask-Kolumna Willa ul. Szarych Szeregów 4
170 Łask-Kolumna Willa ul. Szarych Szeregów 7
171 Łask-Kolumna Willa ul. Sejmowa 1
172 Łask-Kolumna Willa ul. Sejmowa 7
173 Łask-Kolumna Willa ul. Spacerowa 10
174 Łask-Kolumna Willa ul. Świerkowa 7a
175 Łask-Kolumna Budynek dworca kolejowego ul. Torowa
176 Łask-Kolumna Dom w zespole stacji kolejowej ul. Torowa 1a
177 Łask-Kolumna Dom w zespole stacji kolejowej ul. Torowa 1c
178 Łask-Kolumna Willa ul. Torowa 1
179 Łask-Kolumna Willa ul. Torowa 14
180 Łask-Kolumna Willa ul. Toruńska 9
181 Łask-Kolumna Willa ul. Toruńska 13
182 Łask-Kolumna Willa ul. Wczasowa 2
183 Łask-Kolumna Willa ul. Wczasowa 8
184 Łask-Kolumna Willa ul. Wczasowa 9a
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185 Łask-Kolumna Willa ul. Wczasowa 10
186 Łask-Kolumna Willa ul. Wileńska 1
187 Łask-Kolumna Willa ul. Wileńska 8
188 Łask-Kolumna Willa ul. Wileńska 13
189 Łask-Kolumna Willa ul. Wileńska 18
190 Łask-Kolumna Willa ul. Wileńska 25
191 Łask-Kolumna Willa ul. Wojska Polskiego 11
192 Łask-Kolumna Willa ul. Wojska Polskiego 13
193 Łask-Kolumna Willa ul. Wojska Polskiego 14
194 Łask-Kolumna Willa ul. Wojska Polskiego 18
195 Łask-Kolumna Willa ul. Wojska Polskiego 22 
196 Łask-Kolumna Willa ul. Wojska Polskiego 26
197 Anielin Cmentarz ewangelicki
198 Anielin Dom nr 1
199 Anielin Szkoła, obecnie dom nr 30
200 Bałucz Dom nr 2 (dawniej Wincentów)
201 Borszewice Cm. Cmentarz parafialny
202 Borszewice Cm. Dom nr 19
203 Borszewice Cm. Dom nr 29
204 Borszewice Cm. Dom nr 31
205 Borszewice K. Kościół pw. św.św. Stanisława b-pa i Mikołaja b-pa
206 Borszewice K. Dzwonnica w zespole kościoła parafialnego
207 Borszewice K. Ogrodzenie w zespole kościoła parafialnego
208 Borszewice K. Cmentarz przykościelny
209 Borszewice K. Plebania
210 Borszewice K. Organistówka 
211 Borszewice K. Dom nr 13a
212 Borszewice K. Dom nr 19a
213 Borszewice Leśniczówka, obecnie dom nr 4
214 Borszewice Dom nr 6 w zespole leśniczówki
215 Borszewice Piwnica domu nr 6 w zespole leśniczówki
216 Gorczyn Dwór w zespole  dworsko-parkowym
217 Gorczyn Park w zespole dworsko-parkowym
218 Gorczyn Dom nr 16
219 Karszew Relikt dworu w zespole dworsko-parkowym 237/A
220 Karszew Park w zespole dworsko-parkowym
221 Kopyść Dom nr 44
222 Kopyść Dom nr 45
223 Łopatki Dwór obronny 60/247/A
224 Łopatki Cegielnia
225 Łopatki Dom nr 20 (dawniej 64)
226 Łopatki Dom nr 71
227 Okup Mały Cmentarz ewangelicki (relikt)
228 Okup Mały Park wiejski ul. Akacjowa
229 Okup Mały Dom ul. Akacjowa 3
230 Okup Mały Kapliczka ul. Akacjowa
231 Okup Mały Młyn przy zagrodzie ul. Rzeczna 3
232 Okup Wielki Tkalnia, obecnie magazyn ul. Łaska
233 Okup Wielki Dom ul. Sieradzka 1 (dawniej 3)
234 Okup Wielki Dom ul. Sieradzka 32
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235 Okup Wielki Dom ul. Sieradzka 62
236 Okup Wielki Dom ul. Sieradzka 76
237 Orchów Dom nr 77
238 Orchów Dom nr 96
239 Orchów Dom nr 102
240 Orchów Dom nr 118
241 Ostrów Dwór w zespole dworsko-parkowo-folwarcznym 379/A
242 Ostrów Czworak w zespole dworsko-parkowo-folwarcznym
243 Ostrów Obora w zespole dworsko-parkowo-folwarcznym
244 Ostrów Spichlerz w zespole dworsko-parkowo-folwarcznym
245 Ostrów Stodoła w zespole dworsko-parkowo-folwarcznym
246 Ostrów Park w zespole dworsko-parkowo-folwarcznym
247 Podłaszcze Cmentarz żydowski (relikt)
248 Rokitnica Cmentarz ewangelicki (relikt)
249 Ulejów Cmentarz wojenny
250 Wola Bałucka Dwór 300/A
251 Wola Bałucka Otoczenie dworu w granicach zespołu
252 Wronowice Dwór w zespole dworsko-parkowo-folwarcznym
253 Wronowice Park w zespole dworsko-parkowo-folwarcznym
254 Wronowice Spichlerz w zespole dworsko-parkowo-folwarcznym
255 Wronowice Stodoła w zespole dworsko-parkowo-folwarcznym
256 Wronowice Obora w zespole dworsko-parkowo-folwarcznym
257 Wronowice Dom gorzelnianego w zespole dworsko-parkowo-folw.
258 Wronowice Gorzelnia w zespole dworsko-parkowo-folwarcznym
259 Wronowice Kotłownia w zespole dworsko-parkowo-folwarcznym
260 Wronowice Magazyn w zespole dworsko-parkowo-folwarcznym
261 Wronowice Czworak w zespole dw.-parkowo-folw., ob. dom nr 27
262 Wrzeszczewice Cmentarz parafialny
263 Wrzeszczewice Dom nr 2A
264 Zielęcice Park podworski

5.4. Obiekty proponowane do wpisania do Gminnej Ewidencji Zabytków
Podczas prac nad Gminną Ewidencją Zabytków Nieruchomych na terenie Gminy i Miasta Łask 

wytypowano kilkanaście zabytków nieruchomych do umieszczenia w nowej Ewidencji:
ŁASK
1. Dom ul. Kilińskiego 3
2. Nastawnia wschodnia ul. Kolejowa
3. Nastawnia zachodnia ul. Kolejowa
4. Żuraw wodny północno-zachodni w zespole stacji kolejowej
5. Żuraw wodny północno-wschodni w zespole stacji kolejowej
6. Żuraw wodny południowo-wschodni w zespole stacji kolejowej
7. Dom ul. Kościuszki 16
8. Dom ul. Warszawska 21

ŁASK-KOLUMNA
9. Willa ul. Brzeźna 3a
10. Willa ul. Szarych Szeregów 4
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GMINA ŁASK
Borszewice Kościelne
11. Cmentarz Przykościelny w zespole kościoła parafialnego

Okup Mały
12. Kapliczka
13. Młyn przy zagrodzie nr 3 ul. Rzeczna

Ulejów
14. Cmentarz wojenny

Zabytki skreślone z ewidencji
Opracowując niniejszy program, zwrócono jednak uwagę na kilka obiektów, które nie wydawały 

się konieczne do umieszczenia w GEZ lub utraciły walor zabytkowy. Są to nst. obiekty:
ŁASK
1. Dom ul. Armii Krajowej 53 (przebudowany pozbawiony walorów)
2. Dom ul. 9-go Maja 49 (przebudowany pozbawiony walorów)
3. Dom ul. Warszawska 10 (nie istnieje)
4. Dom ul. Wiejska 12 (dom w bardzo złym stanie technicznym)

ŁASK-KOLUMNA
5. Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP (świątynia z lat 80-tych XX w. w miejscu starszej 

z l. 30-XX bez walorów zabytkowych)
6. Cmentarz Parafialny (cmentarz nowy z lat 50-tych XX w.)
7. Willa ul. Gdańska 17 (willa nie istnieje w miejscu jej lokalizacji nowy dom)
8. Willa ul. Letnia5 (nie istnieje)
9. Dwór ul. Sportowa (nie istnieje)
10. Stajnia podworski ul. Sportowa (nie istnieje)
11. Willa ul. Wojska Polskiego 18 II (nie istnieje)
12. Altana przy willi nr 18 (nie istnieje)

GMINA ŁASK
Bałucz Kolonia
13. Dom nr 13 (dom opuszczony przeznaczony do rozbiórki)

Borszewice Kościelne
14. Obora w zespole kościoła parafialnego (obiekt bez walorów)
15. Obora w zespole kościoła parafialnego (obiekt bez walorów)

Borszewice
16. Piwnica w zespole leśniczówki nr 4 (obiekt nie istnieje)

5.5. Zabytki o najwyższym znaczeniu dla Gminy i Miasta Łask#
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W tej kategorii obiektów zabytkowych wyróżniają się przede wszystkim obiekty architektury 
sakralnej oraz zespoły dworsko-pałacowe. Spośród nich na czoło wysuwają się nst. zabytki 
o ponadregionalnym znaczeniu:

1. Łask. Zespół kolegiaty pw. NPNMP i św. Michała Archanioła
- kościół fundacji Jana Łaskiego wymurowany z cegły na miejscu dawnego, drewnianego w latach 
1517-1523, pełnił funkcje kolegiaty w latach 1525-1819, spalony w 1749 r. i odbudowany 
i barokizowany. Korpus orientowany, trzynawowy, zamknięty prezbiterium i trzyczęściowa 
kruchtą. Do naw przylegają kaplice na planie kwadratu. Od południa do prezbiterium przylega 
zakrystia, a nad nią znajduje się skarbiec. Tylna elewacja zdobiona arkadowymi gzymsami 
z fryzem z rozetkami.
W wyposażeniu na uwagę zasługują: rokokowy ołtarz główny z obrazem św. Michała Archanioła 

pędzla Filipa Castaldi; ozdobne stalle w prezbiterium; w nawach dwa ołtarze rokokowe: MB i św. 
Walentego oraz św. Józefa m.in. z relikwiami św. Juliana; kaplica NPM dobudowana od południa 
w 1684 r., a w niej renesansowa  płaskorzeźba Madonny z Dzieciątkiem dłuta, być może, Andrea 
della Robbi.
- dzwonnica z końca XIX w.;
- otoczenie z cmentarzem przykościelnym.

Łask – kolegiata pw. NPNMP i św. Michała Archanioła (front)
(fot. M. Urbański)
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Łask – kolegiata pw. NPNMP i św. Michała Archanioła (prezbiterium)
(fot. M. Urbański)

Łask – dzwonnica w zespole kolegiaty
(fot. M. Urbański)

2. Łask. Zespół kościoła pw. Świętego Ducha.
- około 1666 r. na miejscu starszej kaplicy przyszpitalnej z XV w. wybudowano na planie krzyża 
łacińskiego dwukondygnacyjną drewnianą konstrukcję wieńcową, oszalowaną i przykrytą dachem 
dwuspadowym z gontu na więźbie drewnianej i zwieńczoną sygnaturką. Narożniki boniowane. 
Trzy nawy; nawa główna oddzielona od prezbiterium łukiem tęczowym, nawy boczne z kaplicami 
z dachem trójspadowym. W skromnym wyposażeniu wyróżniają się zdobione muszelkami ołtarz 
główny, ambona i chrzcielnica fundowane przez Sofię Wehr – dziedziczkę Karszewa. Od 1811 do 
lat 70-tych XX w. pełnił funkcję świątyni ewangelickiej. Dobry przykład lokalnego baroku 
ludowego w architekturze sakralnej.
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- otoczenie kościoła kryjące cmentarz przykościelny

Łask – kościół pw. Św. Ducha
(fot. M. Urbański)

3. Łask.  Zespół parkowo-podworski
- park jako przekształcenie lasu łęgowego założony prawdopodobnie w momencie domniemanej 
kreacji pierwszego dworu Łaskich o nieznanej lokalizacji; obecny wygląd można łączyć z fundacją 
drewnianego (?) dworu Szweycerów w XIX w. i murowanego dworu Kręskich z poł. XIX w. 
obecnie na skraju ul. Objazdowej. Pierwotnie park w stylu francuskim, zachowała się część 
południowa z 20 pomnikami przyrody;

Łask – park podworski
(źródło: M. Urbański, GEZ Nieruchomych)
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Łask – dwór Kręskich
(fot. M. Urbański)

4. Łask. Dawny magistrat, ul. Kościuszki 2
- zbudowany ok. 1909 r. dla Towarzystwa Oszczędnościowo-Pożyczkowego w stylu eklektycznym 
(wg innych neogotyckim) z sześcioosiową fasadą frontową i rozczłonkowaną boczną.

Łask – dawny magistrat
(fot. M. Urbański)

5. Łask. Dom na Placu 11-go Listopada 1
- klasycystyczny dom na planie prostokąta z wielopołaciowym dachem zbudowany na NE rogu 
rynku na pocz. XIX w. W fasadzie balkon nad wejściem flankowanym przez dwie pary okien 
pierwotnie; ściana boczna i frontowa rozdzielone ozdobnym gzymsem; od podwórza wykusz 
drewniany.
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Łask – dom na Placu 11-go Listopada 1
(fot. M. Urbański)

- ponadto do cennych zabytków wg rejestru należą kamienice nr 2, 3, 6 i 7 i szereg innych budynków 
w rynku.

Łask – Plac 11-go Listopada -kamienice 6 i 7 (muzeum)
(fot. M. Urbański)
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Łask – Plac 11-go Listopada (rynek) – pierzeja północna
(fot. M. Urbański)

6. Łask. Dawny bank, ul. Warszawska/Pl. Piłsudskiego
- klasycystyczny budynek z 1. poł. XIX w. o siedmioosiowej elewacji frontowej z dwoma wejściami; 
parter oddzielony od piętra prostym gzymsem, u góry gzyms ozdobny z okienkami; dach 
czterospadowy.

Łask. Dawny bank przy Placu Józefa Piłsudskiego
(fot. M. Urbański)

7. Łask. Cmentarz parafialny i wielowyznaniowy
- założony w 1810 r. miał z początku dwie kwatery: rzymskokatolicką i ewangelicką – za kaplicą na 
prawo od dzisiejszej głównej alei – istniejącą od 1809 r. do dzisiaj; z czasem po 1867 r. powstała 
kwatera prawosławna na prawo od wejścia (ocalały 3 pomniki); na cmentarzu grobowiec rodziny 
Szweycerów, kwatery wojenne z I i II wojny św., tablice pamiątkowe;
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- kaplica pw. św. Franciszka z 1827 r., klasycystyczna, jednonawowa z przedsionkiem, 
z dwuspadowym dachem i sygnaturką, wewnątrz krypta grobowa; obiekt przypuszczanie fundacji 
Salomei z Rybińskich Sicińskiej

Łask – cmentarz parafialny i wielowyznaniowy
(fot. M. Urbański)

Łask – kaplica p.w. św. Franciszka Serafickiego
(źródło: M. Urbański, GEZ Nieruchomych)

8. Łopatki. Dwór obronny
- renesansowy ceglany dwór obronny fundacji Jarosława Łaskiego z 1. poł. XVI w., wzorowany na 
zamku-wieży obronnej w Piotrkowie Trybunalskim; rzut kwadratowy, piętro rozebrane, zachowane 
przyziemie i parter z ciekawymi sklepieniami kolebkowymi, druga kolebka z lunetami i z 
pozornymi żebrami, dach obecnie czterospadowy; polichromie po późniejszej kaplicy nieczytelne; 
z wyposażenia zachowane zwornik z różą, tablica Hieronima Bużeńskiego z inskrypcją i herbem 
nad wejściem, kute renesansowe drzwi i drewniane, klasycystyczne odrzwia we wnętrzu
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Łopatki – dwór obronny
(źródło: M. Urbański, GEZ Nieruchomych)

Łopatki – inskrypcja nad wejściem
(źródło: archiwum Działu Archeologii MOS)

9. Ostrów. Zespół dworsko-parkowo-folwarczny rodziny Szweycerów
- dwór proj. R. Gutta z lat 1917-1918 fundacji Janusza Szweycera w stylu „narodowym” 
nawiązującym do stylistyki dworów barokowych, w formie wydłużonego czterokondygnacyjnego 
prostokąta „zorientowanego na godz. 11.00”, z czterema alkierzami, dwoma ryzalitami na osi 
dłuższych elewacji oraz półkolistym tarasem od wschodu, sześciokolumnowym gankiem, całość 
przykryta dachem polskim, alkierze dachami łamanymi

- park dworski projektu F. Szaniora z perspektywami trzykilometrowymi i wielkimi trawnikami
- zespół folwarczny (czworak, spichlerz, obora)
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Ostrów – dwór
(fot. M. Urbański)

10. Wola Bałucka. Zespół dworsko-parkowy
- dwór klasycystyczny z ok. 1830-1840 r. fundacji Słodkowskich; budowla ceglana na planie 
prostokąta, parterowa, niepodpiwniczona z gankiem w centrum pięcioosiowej fasady frontowej; 
wokół biegnie gzyms cokołowy; dach dwuspadowy, pod dachem gzyms okapowy;

- relikt parku

Wola Bałucka – dwór
(źródło: M. Urbański, GEZ Nieruchomych)
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Borszewice Kościelne – kościół pw. św.św. Stanisława B-pa i Mikołaja B-pa
(fot. M. Urbański)

11. Borszewice Kościelne. Zespół kościoła parafialnego
- kościół pw. św.św. Stanisława B-pa i Mikołaja B-pa, wg proj. K. Szrettera ceglany, neogotycki z lat 
1894-1902 na miejscu starszego, drewnianego św. Stanisława z XV-XVIII w. i drugiego 
fundowanego przez Michała Kociełkowskiego, a spalonego w 1892 r.; rozbudowany o wieżę z 4 
wieżyczkami połączonymi attyką w 1925 r.; w wyposażeniu późnobarokowy ołtarz boczny 
z obrazem św. Mikołaja, tabernakulum z barokowymi obrazami i również barokowa chrzcielnica 
oraz szereg innych zabytków

- dzwonnica ceglana w zespole kościoła(pocz. XX w.)
- cmentarz przykościelny z ogrodzeniem (XV-XIX w.)
- organistówka z 1914 r.
- plebania (4. ćw. XIX w.)
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Borszewice Kościelne
– dzwonnica w zespole kościoła pw. św.św. Stanisława B-pa i Mikołaja B-pa

(fot. M. Urbański)
12. Gorczyn. Zespół dworsko-parkowy

- dwór murowany fundacji Chabielskich (?) z końca XVIII w., przebudowany w XIX w., 
prostokątny, pięcioosiowy, z gankiem czterokolumnowym od frontu z tympanonem, parterowy 
z poddaszem użytkowym, przykryty dachem polskim; od południa dobudówka

- relikt parku podworskiego
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Gorczyn – dwór
(źródło: M. Urbański, GEZ Nieruchomych)

Zabytki sakralne zachowane na obszarze Gminy i Miasta Łask, a zwłaszcza kościół p.w. 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, świadczą o bogatej i długiej historii tego regionu, 
sięgającej daleko w głąb średniowiecza. Zabytki świeckie, na czele z dworem obronnym w Łopatkach 
oraz reliktami osadnictwa średniowiecznego w Łasku, poprzez średniowieczne i nowożytne układy 
osadnicze, w których wyróżniają się nowożytne dwory szlacheckie, a także zabytki sepulkralne, 
stanowią drugą część obrazu materialnego dziedzictwa kulturalnego okolic Łasku. Wszystko to jest 
głęboko osadzone w najdawniejszej historii, której widomymi śladami są bardzo liczne i ciekawe 
stanowiska archeologiczne, grupujące się zwłaszcza w dolinie rzeki Grabia.

Mimo uwzględnienia w Gminnej Ewidencji Zabytków wielu obiektów nie wpisanych do rejestru 
zabytków lub do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, w wielu wsiach i w samym Łasku można 
jeszcze znaleźć obiekty, mające wartość historyczno-kulturową. Wydaje się, że można tu zaliczyć 
niektóre domy mieszkalne i obiekty budownictwa technicznego oraz zagrodowego z początków XX 
w., którym grozi zniszczenie lub rozbiórka. Jako przykład można podać budynki zespołu stacji 
kolejowej czy jeszcze niektóre wille w Kolumnie.

Wydaje się też, że trzeba rozważyć możliwość założenia osobnego Gminnego Spisu Zabytków 
Ruchomych przeznaczonej do użytku wewnętrznego w gminie, powiązanego oczywiście z rejestrem, 
WEZ i GEZ. Wszystkie wymienione wyżej kategorie zabytków, uzupełniając się nawzajem, oceniane 
w całości, tworzą niepowtarzalny obraz historii regionu.

6. Analiza szans i zagrożeń
W wyniku analizy stanu zachowania dziedzictwa kulturowego i uwarunkowań jego ochrony na 

obszarze gminy Łask, rozpoznano jego mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia wynikające 
z oddziaływania czynników zewnętrznych.

MOCNE STRONY
- duży poziom świadomości historycznej i wagi dziedzictwa kulturowego
lokalnych władz  samorządowych;

- zaangażowanie wielu podmiotów w proces ochrony, opieki i rewitalizacji
zabytków w gminie (UM Łask, parafie Rzymsko-Katolickie, właściciele
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prywatni) ;
- zrewitalizowany fragment przestrzeni zabytkowej rynku w Łasku;
- ciekawe i dobrze zachowane obiekty architektury sakralnej wraz z

wyposażeniem;
- zachowane nowożytne dwory szlacheckie, niejednokrotnie wraz z założeniami

dworsko-parkowymi i folwarcznymi;
- historyczne cmentarze i miejsca pamięci;
- znacząca liczba stanowisk archeologicznych;
- muzeum w Łasku z unikatowymi regionalnymi zbiorami;
- zachowany historyczny układ architektoniczny Łasku i Kolumny;
- zachowany układ ruralistyczny Gorczyna, Ostrowa;
- zachowana sylweta zabytkowego zespołu łaskiej starówki;
- działalność Biblioteki Publicznej w Łasku i współpracujących z nią organizacji,

w tym Punktu Informacji Turystycznej;
- działalność filii Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu;
- działalność Łaskiego Domu Kultury;
- bogate dziedzictwo niematerialne;
- długa i bogata historia regionu;
- oferta turystyczna, m.in. liczne szlaki turystyczne w regionie;
- opracowane dokumenty programowe, uwzględniające ochronę i opiekę nad

zabytkami, a zwłaszcza: „Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Łask 2012”, „Plan Rozwoju
Lokalnego Powiatu Łaskiego nalata 2007-2013”; „Strategia Rozwoju Powiatu
Łaskiego 2022”;
- wdrażana w życie koncepcja zawarta w „Strategii  Zrównoważonego Rozwoju

Gminy Łask na lata 2014-2020”
- dobry poziom infrastruktury technicznej, w tym dobra sieć połączeń

komunikacyjnych.
SŁABE STRONY
- zły stan zachowania wielu obiektów zabytkowych, zwłaszcza założeń

dworskich i parków;
- zróżnicowany stan prawny zasobów zabytkowych na terenie gminy;
- niekompletny stan opracowania Miejscowych Planów Zagospodarowania

Przestrzennego;
- niezadowalający rozwój funkcji turystycznych w regionie;
- słabości w koordynacji rozwoju infrastruktury turystycznej i polityki
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informacyjno-promocyjnej gminy  na tle województwa i powiatu;
- słabo rozpowszechnione wśród ludności lokalnej i szerzej w Polsce

przekonanie o atrakcyjności  walorów krajobrazu kulturowego gminy i miasta
- niski budżet gminy.

SZANSE
- osiągnięcie wśród lokalnej ludności świadomości tożsamości kulturowej

regionu;
- wzrost atrakcyjności turystycznej województwa i regionu zwłaszcza w rejonie

szeroko rozumianej doliny Grabi;
- ochrona najcenniejszych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych regionu;
- zachowanie i ochrona niematerialnych zasobów dziedzictwa kulturowego oraz

krajobrazu kulturowego regionu;
- rewaloryzacja kolejnych obiektów i kompleksów zabytkowych, a tym samym

poprawa atrakcyjności regionu w aspekcie wewnętrznym i zewnętrznym;
- rozwój i unowocześnienie muzeum oraz poprawa stanu dostępności zabytków

ruchomych w muzeum oraz w obiektach sakralnych;
- działania rewitalizacyjne prowadzone przez instytucje państwowe,

samorządowe, organizacje społeczne i osoby prywatne odpowiedzialnych za
ochronę, opiekę i inwestycje w zasoby dziedzictwa kulturowego;
- umiejętne wykorzystanie funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej.

ZAGROŻENIA
- postępujący proces niszczenia substancji zabytkowej;
- niszczenie części stanowisk archeologicznych;
- nieskuteczne egzekwowanie prawa w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami;
- niezadowalający poziom świadomości wagi dziedzictwa kulturowego wśród

lokalnej ludności, a zwłaszcza zabytków archeologicznych;
- trudności w pozyskiwaniu finansowych środków zewnętrznych, m.in. na

ochronę i rewaloryzację substancji zabytkowej i na działania w zakresie
infrastrukturalnym;
- duży ruch pojazdów i zanieczyszczenie powietrza;
- ogólnie niedostosowany do potrzeb współczesności stan infrastruktury

technicznej w gminie.
7. Założenia programowe

7.1. Priorytety programu opieki nad zabytkami
Dla podjęcia i przeprowadzenia długotrwałych, wieloaspektowych i intensywnych działań, 

mających na celu poprawę stanu zachowania i zagospodarowania obiektów zabytkowych na obszarze 
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gminy, przeprowadzono analizę i określono priorytety realizacji Programu Opieki nad Zabytkami dla 
Gminy i Miasta Łask.

PRIORYTET  I
Rewitalizacja i ochrona kompleksów zabytkowych gminy i miasta Łask.
PRIORYTET  II
Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego.
PRIORYTET  III
Wspieranie badań i dokumentowanie zasobów dziedzictwa kulturowego. Promowanie zasobów 

dziedzictwa kulturowego i edukacja społeczna dla podnoszenia poziomu konkurencyjności gminy 
i budowaniu tożsamości regionalnej.

7.2. Kierunki działań i zadania programu opieki
Opierając się na wyszczególnionych priorytetach programu zakładających m.in. konieczność 

otoczenia szczególną dbałością obiektów i obszarów zabytkowych, których użytkowanie 
i wykorzystanie może odbywać się wyłącznie w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego 
wartości, a wszelkie działania muszą opierać się o zalecenia konserwatorskie, wytyczono kierunki 
działań kompatybilnych m.in. z założeniami „Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad 
Zabytkami”, „Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim na lata 
2016-2019”, Strategia Rozwoju Powiatu Łaskiego 2022”, „Strategii  Zrównoważonego Rozwoju 
Gminy Łask na lata 2014-2020”, a na ich podstawie określono zadania do realizacji.

PRIORYTET  I
Rewitalizacja i ochrona kompleksów zabytkowych oraz układów ruralistycznych wsi na terenie gminy i 

miasta Łask
Kierunki działań Zadania Jednostka

realizująca/
koordynująca

Zmiana sposobu użytkowania lub adaptacja 
nieużytkowanych obiektów do nowych funkcji, a więc

wnioskowanie o zmianę sposobu użytkowania lub 
adaptację do nowej funkcji obiektów architektury 
świeckiej – mieszkalnej, folwarcznej i technicznej

Gm. i M. Łask,
Właściciele 
obiektów 

zabytkowych, 
WKZ#

Prace rewitalizacyjno-konserwatorskie przy remontach 
obiektów zabytkowych

Gm. i M. Łask,
Właściciele 
obiektów 

zabytkowych, 
WKZ

Pozyskiwanie środków finansowych zewnętrznych na 
ochronę i rewaloryzację substancji zabytkowej

Gm. i M. Łask,
Właściciele 
obiektów 

zabytkowych, 
WKZ

Zahamowanie procesu 
degradacji zabytków

i doprowadzenie do poprawy 
stanu ich 

zachowania

Działania ochronne przeciw degradacji zabytków w 
gminie Łask poprzez budowę infrastruktury, w tym 

modernizację dróg

Gm. i M. Łask,
Starostwo 

Powiatowe, Urząd 
Marszałkowski
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Określenie zasad udostępniania obiektów zabytkowych 
dla celów turystycznych w porozumieniu z ich 

właścicielami

Gm. i M. Łask,
Właściciele 
obiektów 

zabytkowych, 
WKZ

Podejmowanie działań 
zwiększających atrakcyjność 

zabytków na potrzeby 
społeczne, turystyczne 

i edukacyjne Opracowanie i wystawienie tablic informacyjnych nt. 
zabytków, jako materialnych śladów dziedzictwa 

kulturowego

Gm. i M. Łask, 
Starostwo 

Powiatowe, 
WKZ

Podejmowanie działań 
umożliwiających tworzenie 
miejsc pracy związanych z 

opieką nad zabytkami

Współpraca z urzędem pracy w zakresie delegowania 
pracowników dla prowadzenia prac związanych z 

ochroną i opieką nad zabytkami

Gm. i M. Łask,
Powiatowy Urząd 

Pracy

PRIORYTET  II
Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego

Kierunki działań Zadania Jednostka
realizująca/

koordynująca
Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego,
szczególnie obszarów o dużym nasyceniu

obiektami zabytkowymi (w tym weryfikacja 
obowiązujących planów w kontekście

aktualizacji zagadnień ochrony
i opieki nad zabytkami)

Gmina i Miasto 
Łask

Zintegrowana ochrona
 Dziedzictwa kulturowego

 i środowiska przyrodniczego

Realizacja i kontrola zapisów dotyczących
opieki i ochrony zabytków, zawartych w

Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy

Łask oraz w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego

Gmina i Miasto 
Łask,
WKZ

PRIORYTET  III
Wspieranie badań i dokumentowania zasobów dziedzictwa kulturowego Gminy i Miasta 

Łask.Promowanie zasobów dziedzictwa kulturowego i edukacja społeczna dla podnoszenia poziomu 
konkurencyjności gminy i budowaniu tożsamości regionalnej.

Kierunki działań Zadania Jednostka
realizująca/

koordynująca
Udostępnienie informacji o zabytkach gminy Łask w 

internecie i innych środkach przekazu
Gm. i M. Łask

Powszechny dostęp
do informacji 

o Dziedzictwie kulturowym
Opracowanie i upowszechnienie pełnej mapy zabytków 
gminy Łask, jako graficznej formy promocji i materiału 

ułatwiającego dotarcie do wszystkich lokalnych 
elementów dziedzictwa kulturowego

Gm. i M. Łask

Wydawanie i wspieranie publikacji specjalistycznych 
poświęconych problematyce dziedzictwa kulturowego 

gminy Łask

Gm. i M. Łask

Promocja wiedzy o regionie, a zwłaszcza o dziedzictwie 
kulturowym i zabytkach podczas regionalnych i 

ponadregionalnych imprez kulturalno-oświatowych

Gm. i M. Łask

Organizowania i wspieranie realizacji konkursów, 
wystaw i innych działań edukacyjnych z zakresu kultury, 

ochrony i opieki nad zabytkami

Gm. i M. Łask

Edukacja i popularyzacja
wiedzy o regionalnych 
zasobach dziedzictwa 

kulturowego

Wprowadzanie i upowszechnianie tematyki ochrony Gm. i M. Łask
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dziedzictwa kulturowego do zajęć w szkołach na terenie 
gminy Łask

oraz szkoły

Monitoring stanu zachowania obiektów umieszczonych 
w Gminnej Ewidencji Zabytków

Gm. i M. ŁaskRozpoznanie obiektów, 
zespołów oraz obszarów 
zabytkowych jako baza 

danych 
dla projektowanych i 

realizowanych projektów 
rewitalizacyjnych

Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków w 
powiązaniu z rejestrem zabytków i Wojewódzką 

Ewidencją Zabytków

Gm. i M. Łask,
WKZ

Wprowadzenie zintegrowanego systemu informacji 
wizualnej o zasobach dziedzictwa kulturowego gminy

Gm. i M. Łask

Opracowanie materiałów promocyjnych prezentujących 
zabytki zlokalizowane na terenie gminy

Gm. i M. Łask
Promocja regionalnego 

dziedzictwa kulturowego jako 
element tworzenia produktów 

turystyki kulturowej

Wydanie nowego przewodnika turystycznego, 
zawierającego opis istniejących i proponowanych 
szlaków turystycznych, bazy turystycznej, sieci 

gastronomiczno-hotelowej, atrakcji turystycznych itp. 

Gm. i M. Łask

W świetle przedstawionych wytycznych, wydaje się konieczne zarekomendowanie objęcia 
silniejszą opieką zespołu urządzeń na stacji kolejowej w Łasku, budynków po folwarku w Ostrowie, 
reliktów niektórych parków i cmentarzy, zwłaszcza innowierczych i zintensyfikowanie działań 
ochronnych przy kilku innych zabytkach, np. w Łasku-Kolumnie będących własnością gminy, domu 
nr 1 na placu 11-go Listopada w Łasku  oraz w miarę możliwości pozostającego w rękach prywatnych 
dworu w Łopatkach.

Niezwykle ważnym zadaniem, niekiedy niezauważanym przez czynniki zobowiązane do opieki 
i ochrony zabytków, jest opracowanie planu zabezpieczenia zabytków na wypadek konfliktu 
zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Obowiązki w tym zakresie określił ogólnie MKiDN 
w art. 88 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Programy takie są 
w oczywisty sposób skorelowane i powiązane z lokalnymi ogólnymi planami w tym zakresie, 
sporządzanymi przez jednostki samorządu terytorialnego.

8. Instrumentarium realizacji programu opieki nad zabytkami
Zadania określone w „Programie Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Łask na lata 2019-

2022” winny być realizowane przy pomocy następujących instrumentów:
1. Prawnych –realizowanych przez kompetentne organy wojewódzkie, a umożliwiających 

stanowienie form ochrony i powoływanie organu nadzoru i opieki nad zabytkami, a także 
umożliwiających bezpośrednią kontrolę nad wszelkimi pracami rewitalizacyjno-rewaloryzacyjnymi 
i zadaniami wynikającymi z decyzji administracyjno-prawnych we współpracy z Urzędem Gminy 
i Miasta Łask, a także powoływanie przez kompetentne instytucje społecznych organów opieki nad 
zabytkami oraz społecznych opiekunów zabytków

2. Finansowych – umożliwiających m.in. pozyskiwanie środków oraz finansowanie lub 
współfinansowanie przez gminę prac konserwatorskich, remontowych i rewitalizatorskich przy 
obiektach zabytkowych będących własnością prywatną, państwową, samorządową lub znajdująca się 
w trwałym zarządzie Gminy i Miasta Łask, czy też jego jednostek organizacyjnych, a także 
korzystanie z programów uwzględniających finansowanie z funduszy europejskich oraz dotacji, 
subwencji, dofinansowań, nagród, czy też stosowanie zachęt finansowych dla właścicieli i posiadaczy 
obiektów zabytkowych.

3. Koordynacji – polegającej na przestrzeganiu spójności programowania i realizacji projektów 
i programów stworzonych na różnych szczeblach, poczynając od ogólnokrajowego, zawierających 
w sobie elementy ochrony i opieki nad zabytkami, a szerzej dziedzictwa kulturowego i dotyczących 
Gminy i Miasta Łask.
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4. Społecznych – w których wiodąca rolę mają m.in. działania edukacyjne, promocyjne, 
współpraca z organizacjami społecznymi, działania we współpracy z Urzędami Pracy kreujące nowe 
miejsca pracy, mające związek z opieką i ochroną zabytków.

5. Kontrolno-monitorujących–polegających m.in. na aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków 
i realizacji wynikających stąd obowiązków, monitorowaniu stanu zagospodarowania przestrzennego, 
stanu zachowania dziedzictwa kulturowego, pracy społecznych opiekunów zabytków w porozumieniu 
ze służbami konserwatorskimi

9. Zasady oceny realizacji programu opieki nad zabytkami
Niniejszy „Program opieki nad zabytkami dla Gminy i Miasta Łask na lata 2019 – 2022”, 

opracowany na okres czterech lat, zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w Łasku do przyjęcia 
uchwałą Rady, zgodnie z pkt. 3, art. 87 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 
lipca 2003 r. Uprzednio Program winien być zaopiniowany przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Łodzi. Sprawozdanie z realizacji Programu sporządza Burmistrz Łasku i przedstawia 
Radzie Miejskiej w Łasku co dwa lata.

Adresatem i głównym beneficjentem wyników realizacji założeń i zadań postawionych 
w niniejszym Programie jest społeczność lokalna. Oczywiście chodzi tu o wszystkich mieszkańców 
gminy, w tym również właścicieli i użytkowników obszarów i obiektów zabytkowych, dla których 
niezwykle istotne są wskazówki programowe, prawne i organizacyjne, służące w podejmowaniu 
planowych działań dotyczących inicjowania, wspierania, koordynowania badań i prac z dziedziny 
ochrony zabytków i opieki nad nimi, a także upowszechniania i promowania dziedzictwa 
kulturowego.

Proces wdrażania programu można ocenić za pomocą danych z UM w Łasku, zawierających 
wskaźniki rezultatu. Poniższa tabela prezentuje przykładowe wskaźniki rezultatu, służące  ocenie 
realizacji zapisów Programu.

L.p
.

Wskaźnik

1. Wielkość środków budżetowych przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony i opieki nad 
zabytkami

2. Powierzchnia budynków lub obszarów poddanych rewitalizacji
3. Liczba zrewitalizowanych zabytków nieruchomych
4. Liczba lokalnych grup działania zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego
5. Liczba wydarzeń kulturalnych zorganizowanych przez lub przy współudziale Urzędu Gminy i 

Miasta Łask
6. Liczba tablic promujących zabytki jako materialny ślad dziedzictwa kulturowego.
7. Liczba publikacji na temat dziedzictwa kulturowego na terenie gminy Łask
8. Liczba wniosków o wpisanie do rejestru zabytków, inicjowanych przez ich właścicieli, 

użytkowników lub podmioty prawne
9. Liczba imprez związanych z dziedzictwem kulturowym
10. Liczba materiałów reklamowych, folderów itp. promujących walory przyrodnicze i kulturowe 

gminy Łask

10. Źródła finansowania programu opieki nad zabytkami
Na temat zasad finansowania prac przy zabytkach wypowiada się Ustawa o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2067) w rozdziale 7: Zasady 
finansowania opieki nad zabytkami. 

Główne regulacje określono w artykule 71:
pkt. 1. W zakresie sprawowania opieki nad zabytkami osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna 

posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 

Id: 8C996B6E-18E1-420F-BEF0-EEAD4115C7C4. Podpisany Strona 79



trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego finansuje 
prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy tym zabytku.

pkt. 2. Sprawowanie opieki nad zabytkami, w tym finansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, do którego tytuł prawny, określony w ust. 1, 
posiada jednostka samorządu terytorialnego, jest zadaniem własnym tej jednostki.

W art. 72 podkreślono, że prace przy zabytkach będących w posiadaniu jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych, są finansowane ze środków przyznawanych odpowiednio przez 
dysponentów części budżetowych bądź jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają te 
jednostki.

Zgodnie z art. 73 cytowanej ustawy, właściciele lub posiadacze obiektów wpisanych do rejestru 
albo posiadający zabytek w trwałym zarządzie, mogą starać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu 
państwa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy tym 
zabytku.

Dotacji z budżetu państwa może udzielić MKiDN oraz WKZ (art. 74 i art. 75). Dotacje na 
czynności wyszczególnione w art. 77 cytowanej ustawy, mogą być udzielone w wysokości do 50%, 
a w wyjątkowych wypadkach do 100% nakładów koniecznych (art. 78). Szczegółowe warunki, tryb 
udzielania dotacji określa MKiDN w drodze rozporządzeń.

Dotacje MKiDN
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może udzielić dotacji na 

dofinansowanie:
1. nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich,

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru,
ustalonych na podstawie kosztorysu zatwierdzonego przez wojewódzkiego
konserwatora zabytków, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia
przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji lub w roku następującym
po roku złożenia wniosku;
2. nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich,

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru,
które zostały przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok
złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji;
3. nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich lub

restauratorskich przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa,
ustalonych na podstawie kosztorysu zatwierdzonego przez ministra
właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, które zostaną
przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie
dotacji lub w roku następującym po roku złożenia tego wniosku.
Minister kultury udziela dotacji także na planowe prace archeologiczne towarzyszące pracom przy 

zabytku, jeżeli ich koszt przekracza 2% kosztów planowanych działań. Dotacja taka przysługuje także 
przy niespodziewanym odkryciu zabytku archeologicznego, po jego wpisaniu do rejestru i ewidencji 
WKZ. Zasady prawne określa art. 82a ustawy o ochronie zabytków z 2003 r. Ponadto minister 
w trybie art. 83a może udzielić dotacji celowej na zabezpieczenie i wyposażenie pomieszczeń 
służących do przechowywania zabytków z Listy Skarbów Dziedzictwa.
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Dotacje Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Zgodnie z ustawą z 2003 r. ze środków finansowych budżetu państwa, w części, której 

dysponentem jest Wojewódzki Konserwator Zabytków, może być udzielona dotacja na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, planowane do przeprowadzenia w roku złożenia 
wniosku lub następnym (art. 76, pkt. 1), bądź przed upływem 3 lat po ich wykonaniu (art. 76, pkt. 2) 
na wniosek właściciela, posiadacza zabytku wpisanego do rejestru zabytków, bądź osoby posiadającej 
taki zabytek w trwałym zarządzie.

Inne źródła dofinansowania prac przy zabytkach mogą być nst.:
Program operacyjny „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”
Celem programu jest zwiększenie efektywności wykorzystania środków europejskich na rzecz 

rozwoju kultury.
Program polega na dofinansowaniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wkładu 

krajowego do wybranych projektów kulturalnych realizowanych ze środków europejskich.
Rodzaje kwalifikujących się zadań:

- ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego;
- budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury kulturalnej oraz
infrastruktury szkół i uczelni artystycznych;

- rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w dziedzinie kultury;
- międzynarodowe przedsięwzięcia kulturalne;
- rozwój zasobów ludzkich oraz podnoszenie poziomu wykształcenia
społeczeństwa.
Projekty przewidziane do realizacji w ramach programu „Promesa MKiDN” muszą zachować 

niekomercyjny charakter.
Program operacyjny MKiDN „Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków”
Celem programu jest:
1. ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego;
2. konserwacja i rewaloryzacja zabytków;
3. udostępnienie zabytków na cele publiczne.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:
- prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków, planowane do przeprowadzenia w roku
udzielenia dotacji, niewymagające wyłonienia wykonawcy na podstawie
przepisów o zamówieniach publicznych;

- prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków, planowane do przeprowadzenia w roku
udzielenia dotacji, wymagające wyłonienia wykonawcy na podstawie
przepisów o zamówieniach publicznych;

- prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków, przeprowadzone w okresie trzech lat
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poprzedzających rok złożenia wniosku (tzw. refundacja).
Program operacyjny MKiDN  „Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków 

archeologicznych”
Celem programu jest ochrona dziedzictwa archeologicznego w Polsce zgodnie z zasadami 

konserwatorskimi opartymi na zasadzie zrównoważonego rozwoju, poprzez wspieranie nst. działań:
1. ewidencjonowanie i dokumentowanie zabytków archeologicznych;
2. badanie zabytków archeologicznych z wykorzystaniem nowoczesnych,

nieinwazyjnych metod badawczych;
3. upowszechnianie wyników przeprowadzonych nieinwestorskich badań

archeologicznych.
Rodzaje kwalifikujących się zadań:

- ewidencja i inwentaryzacja zabytków archeologicznych metodą badań
powierzchniowych, w tym kontynuacja badań w ramach programu
Archeologiczne Zdjęcie Polski oraz weryfikacja badań dotychczasowych;

- nieinwazyjne badania archeologiczne z wykorzystaniem nowoczesnych metod
i sprzętu;

- opracowanie (monograficzne bądź syntetyczne) i publikacja wyników
przeprowadzonych nieinwestorskich badań archeologicznych, w tym analizy i
konserwacja pozyskanego materiału;

- analizy i konserwacja ruchomych zabytków archeologicznych przekazanych
decyzją WKZ do depozytu instytucji kultury – zadanie może być realizowane
wyłącznie przez instytucje kultury.
Program operacyjny „Fundusz wymiany kulturalnej”
Celem strategicznym Funduszu Wymiany Kulturalnej jest zwiększenie spójności społecznej 

i ekonomicznej w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez działania w obszarze 
wymiany kulturalnej pomiędzy Polską a państwami – darczyńcami, czyli Norwegią, Islandią 
i Lichtensteinem. Dofinansowanie wspólnych projektów służyć ma nawiązaniu owocnej 
i długotrwałej współpracy pomiędzy krajami.

Do celów szczegółowych Funduszu Wymiany Kulturalnej należy przede wszystkim promowanie 
współpracy kulturalnej pomiędzy Polską a państwami darczyńcami w zakresie m.in.: sztuk 
wizualnych, muzyki, literatury, kultury ludowej i zarządzania kulturą oraz projektów dotyczących 
dokumentacji, promocji i ochrony dziedzictwa kulturowego.

W ramach wymienionych obszarów tematycznych realizuje się przykładowe typy projektów:
- organizacja wystaw artystycznych, spektakli, koncertów i innych wydarzeń
artystycznych;

- udział twórców i artystów w międzynarodowych wydarzeniach artystycznych;
- wspieranie współpracy oraz wymiany artystów w zakresie m.in. sztuk
plastycznych, sztuk scenicznych, muzyki, fotografii, literatury i innych;

- wspieranie współpracy szkół i uczelni artystycznych;
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- współpraca ekspertów w dziedzinie nowoczesnych technik konserwatorskich,
dokumentacji, ochrony, konserwacji i promocji dziedzictwa kulturowego,
zwalczania nielegalnego wywozu i wwozu oraz handlu skarbami kultury;

- współpraca międzyinstytucjonalna instytucji kultury i archiwów.
Program rewaloryzacji zabytkowych parków - "Przyrodnicze perły województwa łódzkiego"
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi udziela dotacji w drodze 

konkursu na działania podejmowane w parkach z terenu woj. łódzkiego, a objętych ochroną na 
podstawie Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Celem jest zachowanie i ochrona 
ww. obiektów przez ich rewaloryzację, prezentację walorów przyrodniczych i dostosowanie do 
potrzeb społecznych i edukacyjnych. Łączna kwota finansowego wsparcia może sięgać 95% 
całkowitego kosztu zadania. Beneficjentami są jednostki samorządu terytorialnego woj. łódzkiego.

Dotacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
Urząd Marszałkowski może udzielać dotacji na ochronę i opiekę nad zabytkami w drodze 

konkursów. Są to dotacje, z których może skorzystać każdy, kto posiada obiekt wpisany do rejestru 
zabytków. Priorytetowo są objęte dofinansowaniem prace konserwatorskie i roboty budowlane przy 
obiektach zagrożonych utratą wartości zabytkowych, lecz nie więcej niż 50000 zł (w 2018 r.). 
W szczególnych wypadkach dofinansowanie może sięgnąć nawet 100% kosztów.

Dotacje jednostek samorządu terytorialnego
Jednostki samorządu terytorialnego, reprezentowane przez organa stanowiące gminy, powiatu lub 

województwa, mogą udzielać dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru na zasadach określonych w podjętej przez dany organ uchwały 
w trybie określonym przepisami odrębnymi i w wysokości nie przekraczającej 100% nakładów 
koniecznych (art. 81 i 82, pkt. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r.).

Jako pozostałe źródła finansowania działań w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami, w tym na 
poziomie gminy, można wymienić:

1. dotacje w ramach kolejnych transz tzw. Mechanizmu Norweskiego;
2. pożyczki w ramach instrumentu zwrotnego JESSICA, polegające na udzielaniu

preferencyjnie oprocentowanej pożyczki przeznaczonej na renowację
budynków, które wyróżniają się wartościami architektonicznymi i posiadają
znaczenie historyczne;
3. środki unijne w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020;
4. środki unijne w ramach prowadzonych przez UE polityk;
5. środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego;
6. środki z budżetów jednostek samorządów terytorialnych przeznaczane na

zabytki ujęte w WEZ i GEZ;
7. środki prywatne właścicieli.
11. Realizacja i finansowanie przez gminę zadań z zakresu ochrony 

      zabytków
Jak wspomniano Program Opieki nad Zabytkami Gminy i Miasta Łask będzie realizowany głównie 

w ramach priorytetu 1 – rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych – Programu 
Operacyjnego „Dziedzictwo kulturowe”, którego podstawowym celem jest poprawa stanu zachowania 
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zabytków, promocja i zwiększenie znaczenia narodowego zasobu dziedzictwa kulturowego, 
kompleksowa rewaloryzacja zabytków, zwiększenie roli zabytków w rozwoju turystyki, poprawa 
warunków prawnych i organizacyjnych w zakresie ochrony zabytków i ich dokumentacji. Priorytet 
ten obejmuje także zabezpieczenie zabytków, muzealiów i archiwaliów przed skutkami klęsk 
żywiołowych, kradzieżami i nielegalnym wywozem za granicę. Łączy się z tym priorytet 2 – rozwój 
kolekcji muzealnej i oczywiście unowocześnienie form wystawiennictwa i pracy muzeum.

Różnorodne wskazane powyżej źródła finansowania działań w zakresie opieki nad zabytkami 
w żadnym razie nie wykluczają się, a nawet wręcz przeciwnie wykazują cechy komplementarności, 
gdy do jednego zadania, np. remontu obiektów sakralnych udaje się zgromadzić środki z różnych 
źródeł. Trzeba nadmienić, że na terenie miasta i gminy Łask już trwają, lub się zakończyły poważne 
prace rewitalizacyjno-renowacyjne.

W trakcie prac m.in. odrestaurowano częściowo zespół dworski w Woli Bałuckiej, podobnie jak 
w pozostających w rękach prywatnych Łopatkach (dach), częściowo zespół willi w Kolumnie. Nie 
wszystkie one się zakończyły, a wiele obiektów czeka na lepszy los, jak np. park w Karszewie, dwór 
w Gorczynie czy cmentarz w Łasku. Również zabytkowe domy wiejskie domagają się często 
remontu, lecz czy to, jak i wiele innych zadań, zostanie ujętych w planach samorządu Łasku zależy od 
wielu, m.in. wyżej wymienionych czynników. Z tego powodu wytyczne zawarte w niniejszym 
programie są wciąż aktualne, przede wszystkim w odniesieniu do mniej znanych zabytków na terenie 
gminy.

W powstałych wcześniej „Strategii  Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łask na lata 2014-2020” 
i „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łask” 
określono cele, tryb i sposób rewitalizacji m.in. zabytków gminy, z tego względu w niniejszym 
dokumencie nie zachodzi potrzeba jego dublowania.

Należy też zwrócić uwagę, że obowiązujący do 2019 r. włącznie "Wojewódzki Program Opieki nad 
Zabytkami" zawierał postulat utworzenia parku kulturowego "Młyny nad Grabią".

Wydaje się, że założone cele dokumentowania, promocji oraz odnowienia substancji zabytkowej 
w siedzibie gminy i szerzej na obszarach wiejskich gminy, zostaną w dającej się przewidzieć 
perspektywie osiągnięte.

Załącznik 1
Gmina i Miasto Łask

Lista zabytków ruchomych wpisanych do rejestru zabytków woj. łódzkiego
(stan na 12. 10. 2018 r.; źródło: WUOZ w Łodzi)

Łask, kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Michała Archanioła
1. Portret męski, olej płótno; pocz. XIX w.
2. Portret nieznanego mężczyzny, olej płótno; ok. 1860 r.
3. Portret nieznanej kobiety, olej płótno; ok. 1860 r.
4. Rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego, barok; XVIII w.
5. Ołtarz główny, rokoko; XVIII w.
6. Obraz św. Michała z ołtarza gł., rokoko; XVIII w.
7. Ołtarz boczny św. Rodziny, rokoko; XVIII w.
8. Obraz św. Rodziny z ołtarza bocznego; rokoko; XVIII w.
9. Trumienka na relikwie św. Juliana Męczennika, barok; koniec XVII w.
10. Ołtarz boczny Matki Boskiej Różańcowej, rokoko; XVIII w.
11. Obraz Matki Boskiej Różańcowej, późny barok; XVII/XVIII w.
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12. Ołtarz w kaplicy Matki Boskiej, rokoko; XVIII w.
13. Płaskorzeźba Matki Boskiej, renesans; koniec XV w.
14. Ołtarz w kaplicy św. Anny, późny barok; XVIII w.
15. Obraz Matki Boskiej z ołtarza w kaplicy, późny renesans; pocz. XVII w.
16. Freski w kaplicy Matki Boskiej, rokoko; XVIII w.
17. Polichromia w kaplicy św. Anny, rokoko; XVIII w.
18. Obraz Chrystusa w więzach, barok; XVII w.
19. Obraz Chrystusa ukazującego rany, barok; XVII/XVIII w.
20. Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem i św. Katarzyny, barok ludowy XVIII w.
21. Portret duchownego, olej płótno; XVIII w.
23. Portret ks. Józefa Rybińskiego, rokoko; 1760 r.
24. Portret duchownego herbu Ślepowron, rokoko; XVIII w.
25. Feretron Matki Boskiej Różańcowej i św. Trójcy; poł. XIX w.
26. Feretron Matki Boskiej Różańcowej i św. Rocha i św. Rozalii; barok ludowy; XVII/XVIII1

27. Feretron św. Wawrzyńca i Matki Boskiej, barok; XVII/XVIII w.
28. Feretron z rzeźbą Matki Boskiej Niepokalanej, klasycyzm; pocz. XIX w.
29. Płaskorzeźba Veraikon, drewno; XIX w.
30. Obraz Matka Boska, na zewnątrz kaplicy, XVIII/XIX w.
31. Modlitewnik „Oficjum” codziennie dla wygody chrześcijańskiej; 1840 r.
32. Modlitewnik „Ołtarz złoty”; 1858 r. (sztuk 2)
33. Modlitewnik „Ołtarz złoty”, 1831 r.
34. Modlitewnik; XVIII w.
35. Modlitewnik - Oktawa Bożego Ciała, barok 1731 r.
36. Biblia Złota Klasyków, Tl,2, eklektyzm, 1898 r.
37. Cantionale Ecclesiasticum; 1825 r.
38. Obrona Chrystianizmu przez ks. D. Fravssinous; 1828 r.
39. Dziennik praw cara Aleksandra I, klasycyzm; 1818 r.
40. Infuła, renesans; XVI w.
41. Infuła barok; XVII w.
42. Infuła, barok" 1. poł. XVIII w.
43. Ornat, barok; 2. poł. XVII w.
44. Manipularz, barok; XVII w.
45. Manipularz, barok; XVII w.
46. Korporał, barok; XVII w.
47. Skarpeta biskupia XVIII w.
48. Dalmatyka fioletowa, barok; XVII w.
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49. Kapa, barok; 2. poł. XVII w.
50. Infuła, barok; XVII w.
51. Infuła, barok; 2. poł. XVII w.
52. Taca pod ampułki, eklektyzm; ok. 1850 r.
53. Szafka na numizmaty, manieryzm; 1 ćw. XVII w.
54. Świecznik, klasycyzm; 1858 r.
55. Postument, neobarok; 2. poł. XIX w.
56. Fotel-tron biskupi, neobarok; pocz. XX w.
57. Relief wizja Św. Hieronima, barok; 1. poł. XVII w.
58. Krucyfiks, klasycyzm; XVIII/XIX w.
59. Lawaterz, neobarok; XIX/XX w.
60. Rzeźba św. Jana Nepomucena, barok; 1. poł. XVIII w.
61. Obraz św. Franciszka, barok; XVIII w.
62. Obraz św. Franciszka, realizm; 1896 r.
63. Obraz św. Hieronim, barok; XVIII w.
64. Obraz Maria z Dzieciątkiem, neorenesans; T.Hoppe; 2. poł. XIX
65. Obraz św. Wawrzyniec, barok XVII w.
66. Ornat biały, barok, XVII w.
67. Ornat zielony, neobarok; 2. poł. XIX w.
68. Ornat zielony, neobarok; 2. poł. XIX w.
69. Manipularz, barok; 1. poł. XVIII w.
70. Manipularz, barok; 1. poł. XVIII w.
71. Kapa, barok; XVII w.
72. Ornat, barok; 1. poł. XVIII w.
73. Parasol biskupi, barok; XVII w.
74. Ambona, rokoko; XVIII w.
75. Prospekt organowy, rokoko; XVIII w.
76. Prospekt organowy z kaplicy, rokoko; XVIIII w.
77. Stalle, rokoko; XVIII w.
78. Fotel, empire; XVIII/XIX w.
79. Rzeźba Chrystusa, drewno; XIX w.
80. Krucyfiks, rokoko; koniec XVIII w.
81. Grupa Ukrzyżowania, barok; XVIII w.
82. Płyta nagrobna J. i M. Pniewskich, koniec XIX w.
83. Epitafium A. Chotkowskiego, koniec XIX w.
84. Płyta nagrobna ks. A.S. Kobusiewicza; 1876 r.
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85. Tablica nagrobna, L. Szalingo;
86. Tablica nagrobna, ks. A. Górnickiego; 1821 r.
87. Płyta z historia kościoła, 1. poł. XIX w.
88. Płyta z herbem Korab, późny gotyk; XVI w.
89. Antyfonarz Jana Łaskiego, renesans; 1523 r.
90. Krzyż ołtarzowy, rokoko, koniec XVIII w.
91. Świecznik, barok; XVII w.
92. Świecznik korpusowy, rokoko, koniec XVIII w.
93. Świecznik korona, klasycyzm; 1. poł. XIX w.
94. Sztukaterie w kaplicy Matki Boskiej, rokoko; XVIII w.
95. Krata oddzielająca nawę od kaplic, barok XVIII w.
96. Tkanina, barok; XVIII w.
97. Rękawiczka, XIX w.
98. Monstrancja, rokoko; pocz. XVIII w.
99. Pastorał, barok; XVII w.
100. Relikwiarz, rokoko; XVIII w.
101. Drzwi, późny gotyk; XVI w.
102. Stuła, barok; 1. poł. XVIII w.
103. Korporał, barok; XVII w.
104. Palka, barok; XVII w.
105. Palka, barok; 1. poł. XVIII w.
106. Infuła, barok; XVII w.
107. Bursa, barok; XVII w.
108. Bursa, barok; XVII w.
109. Dalmatyka, barok; XVII w.
110. Dalmatyka, barok; XVII w.
111. Antyfonarz, renesans; 1. poł. XVII w.
112. Mszał Rzymski z 1792 r.

Łopatki, dwór obronny
1. Tablica nad wejściem z herbem Poraj w kartuszu, z napisem „Hieronim Brzeski żupnik 

krakowski....” i datą 1563 (piaskowiec)
2. Zwornik z herbem Poraj z Kon. XVI w. w sieni (piaskowiec)
3. drzwi okute z końca XVI w. (żelazo)
4. drzwi okute z końca XVI w.
5. odrzwia drewniane – szafa klasycystyczna

Borszewice, Kościół parafialny p.w. św.św. Stanisława B-pa i Mikołaja B-pa
1. Ołtarz w kaplicy, późny barok; koniec XVII w. drewno, snycerka
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2. Krucyfiks, późny barok; 2. poł. XVIII w. drewno polichromowane,
3. Relikwiarz, klasycyzm; pocz. XIX w. drewno
4. Chrzcielnica, późny barok, koniec XVIII w. drewno
5. Lichtarz ze sceną złożenia na stopie, barok; koniec XVII w. cyna (dwie sztuki)
6. Lichtarz z bogatym ornamentem roślinnym na stopie, barok; koniec XVII w. cyna (12 sztuk)
7. Lichtarz, barok; koniec XVII w. cyna (sześć sztuk)

Wrzeszczewice, Kościół parafialny p.w. św. Anny
1. Puszka srebrna, barok, XVII w.
2. Kielich, barok, 1700 r.
3. Ornat, barok, XVII w.
4. Ornat czerwony, barok, XVIII w.

Załącznik 2
Lista stanowisk archeologicznych
 na terenie Gminy i Miasta Łask

zarejestrowanych w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków
stan na 07 XII 2018 r.

(źródło: M. Urbański, Z. Urbańska, K. Antczak, GEZ Archeologicznych Gminy i Miasta Łask)
* - stanowiska archiwalne o nieznanej lokalizacji
** - stanowiska archiwalne ze znaną lokalizacją
1. Aleksandrówek 1 (stan. 15 na obszarze AZP 70-49)

- osada kultury polskiej, okres nowożytny
2. Anielin 1 (stan. 21 na obszarze AZP 69-48), Zespół stanowisk C

- punkt osadniczy kultury polskiej, XVI-XVII w.
3. Anielin 2 (stan. 25 na obszarze AZP 69-48), 

- punkt osadniczy kultury nieokreślonej, epoka kamienia: chronologia
nieokreślona

- punkt osadniczy kultury polskiej, okres nowożytny
4. Anielin 3 (stan. 26 na obszarze AZP 69-48)

- punkt osadniczy kultury nieokreślonej, pradzieje
- osada kultury polskiej, XVII-XVIII w.

5. Bałucz 1 (stan. 1 na obszarze AZP 69-48)
- punkt osadniczy kultury polskiej, XVII-XVIII w.

6. Bałucz 2 (stan. 2 na obszarze AZP 69-48)
- punkt osadniczy kultury nieokreślonej, epoka kamienia: chronologia
nieokreślona

- osada? kultury polskiej, XVI-XVIII w.
7. Bałucz 3 (stan. 3 na obszarze AZP 69-48), Zespół stanowisk D
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- punkt osadniczy kultury polskiej, XVII-XVIII w.
8. Bałucz 4 (stan. 4 na obszarze AZP 69-48), Zespół stanowisk D

- punkt osadniczy kultury przeworskiej?, epoka żelaza: okres rzymski?
- punkt osadniczy kultury polskiej, późne średniowiecze
- osada kultury polskiej, XVI-XVII w.

9. Bałucz 5 (stan. 5 na obszarze AZP 69-48), Zespół stanowisk D
- osada kultury polskiej, XVII-XVIII w.

10. Bałucz 6 (stan. 6 na obszarze AZP 69-48), Zespół stanowisk D
- punkt osadniczy kultury polskiej, XVII-XVIII w.

11. Bałucz 7 (stan. 10 na obszarze AZP 69-48), Zespół stanowisk D
- punkt osadniczy kultury nieokreślonej, epoka kamienia: chronologia
nieokreślona

- punkt osadniczy kultury polskiej, średniowiecze
- punkt osadniczy kultury polskiej, XVII-XVIII w.

12. Bałucz 8 (stan. 12 na obszarze AZP 69-48), Zespół stanowisk D
- punkt osadniczy kultury łużyckiej?, epoka brązu?: chronologia nieokreślona
- punkt osadniczy kultury polskiej, XVII-XVIII w.

13. Bałucz 9 (stan. 28 na obszarze AZP 69-48)
- punkt osadniczy kultury polskiej, XVI-XVII w.

14. Bałucz 10 (stan. 33 na obszarze AZP 69-48)
- punkt osadniczy kultury polskiej, XVI-XVIII w.

15. Bałucz - Młynisko 1** (stan. 34 na obszarze AZP 69-48), Zespół stanowisk D
- punkt osadniczy kultury łużyckiej, epoka brązu: okres III

16. Borszewice 1 (stan. 11 na obszarze AZP 69-48), Zespół stanowisk F
- punkt osadniczy kultury polskiej, XIV-XV w.
- osada kultury polskiej, XVI-XVII w.

17. Borszewice 2 (stan. 3 na obszarze AZP 69-47),Zespół stanowisk F
- punkt osadniczy kultury polskiej, XVI-XVIII w.

18. Borszewice 3 (stan. 5 na obszarze AZP 69-47), Zespół stanowisk F
- punkt osadniczy kultury polskiej, XVI-XVIII w.

19. Borszewice 4 (stan. 6 na obszarze AZP 69-47), Zespół stanowisk F
- punkt osadniczy kultury polskiej, XVI-XVIII w.

20. Borszewice 5 (stan. 9 na obszarze AZP 69-47)
- punkt osadniczy kultury polskiej, XVI-XVIII w.

21. Budy Stryjewskie 1 (stan. 46 na obszarze AZP 68-48)
- punkt osadniczy kultury prapolskiej, wczesne średniowiecze
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- punkt osadniczy kultury polskiej, późne średniowiecze
22. Budy Stryjewskie 2 (stan. 47 na obszarze AZP 68-48), Zespół stanowisk B

- punkt osadniczy kultury prapolskiej, wczesne średniowiecze
23. Budy Stryjewskie 3 (stan. 49 na obszarze AZP 68-48), Zespół stanowisk B

- punkt osadniczy kultury polskiej, późne średniowiecze
- punkt osadniczy kultury polskiej, okres nowożytny

24. Kolonia Łętków 1 (stan. 5 na obszarze AZP 70-48), Zespół stanowisk K
- osada kultury łużyckiej, epoka brązu: okres V- epoka żelaza: okres
halsztacki C-D
25. Kolonia Łętków 2 (stan. 21 na obszarze AZP 70-48), Zespół stanowisk K

- punkt osadniczy kultury łużyckiej, chronologia nieokreślona
26. Kolonia Łętków 3 (stan. 22 na obszarze AZP 70-48), Zespół stanowisk K

- punkt osadniczy kultury nieokreślonej, epoka brązu: okres I
27. Kolonia Łętków 4 (stan. 23 na obszarze AZP 70-48), Zespół stanowisk K

- punkt osadniczy kultury nieokreślonej, pradzieje: chronologia nieokreślona
28. Kolonia Łętków 5 (stan. 24 na obszarze AZP 70-48), Zespół stanowisk K

- cmentarzysko kultury łużyckiej, epoka brązu: okres V
29. Kolonia Łętków 6 (stan. 25 na obszarze AZP 70-48), Zespół stanowisk K

- osada kultury łużyckiej, chronologia nieokreślona
30. Kolonia Łętków 7 (stan. 26 na obszarze AZP 70-48), Zespół stanowisk K

- osada kultury łużyckiej, epoka brązu – epoka żelaza: okres halsztacki
31. Kolumna 1 (stan. 23 na obszarze AZP 70-49)

- osada kultury polskiej, średniowiecze
32. Kolumna 2** (stan. 36 na obszarze AZP 69-49)

- cmentarzysko kultury łużyckiej, epoka brązu: okres V
33. Krzucz 1 (stan. 35 na obszarze AZP 69-49), Zespół stanowisk C

- osada kultury przeworskiej, epoka żelaza: późny okres lateński
34. Krzucz 2 (stan. 18 na obszarze AZP 69-48), Zespół stanowisk C

- punkt osadniczy kultury polskiej, późne średniowiecze
- osada? kultury polskiej, XVII-XVIII w.

35. Krzucz 3 (stan. 19 na obszarze AZP 69-48), Zespół stanowisk C
- osada? kultury polskiej, XVI-XVIII w.

36. Krzucz 4 (stan. 20 na obszarze AZP 69-48), Zespół stanowisk C
- punkt osadniczy kultury polskiej, późne średniowiecze
- punkt osadniczy kultury polskiej, XVII-XVIII w.

37. Łask 1 (stan. 1 na obszarze AZP 70-49), Zespół stanowisk J
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- punkt osadniczy kultury nieokreślonej, chronologia nieokreślona
- osada kultury polskiej, XV w.
- osada kultury polskiej, nowożytność

38. Łask 2 (stan. 2 na obszarze AZP 70-49), Zespół stanowisk J
- punkt osadniczy kultury nieokreślonej, chronologia nieokreślona
- osada kultury przeworskiej, epoka żelaza: późny okres lateński – wczesny
okres rzymski

- osada kultury polskiej, XV w.
- osada kultury polskiej, okres nowożytny

39. Łask 3 (stan. 3 na obszarze AZP 70-49)
- osada kultury łużyckiej, epoka brązu - epoka żelaza: okres halsztacki

40. Łask 4 (stan. 4 na obszarze AZP 70-49), Zespół stanowisk J
- punkt osadniczy kultury polskiej, XV w.
- osada kultury polskiej, okres nowożytny

41. Łask 5 (stan. 5 na obszarze AZP 70-49), Zespół stanowisk J
- punkt osadniczy kultury nieokreślonej, chronologia nieokreślona
- osada kultury polskiej, XV w.
- osada kultury polskiej, okres nowożytny

42. Łask 6 (stan. 43 na obszarze AZP 70-48)
- relikty dworu Łaskich, kultura polska, późne średniowiecze – okres
nowożytny
43. Łask 7 (stan. 41 na obszarze AZP 70-49), Zespół stanowisk I

- miasto kultury polskiej, okres nowożytny
44. Łask 8*(stan. 42 na obszarze AZP70-48)

- osada kultury prapolskiej, wczesne średniowiecze
45. Łask 9*(stan. 35 na obszarze AZP 70-49)

- skarb monet kultury prapolskiej, wczesneśredniowiecze
46. Łopatki 1 (stan. 28 na obszarze AZP 70-48)

- osada kultury polskiej, XVIII w.
47. Łopatki 2 (stan. 29 na obszarze AZP 70-48), Zespół stanowisk Ł

- osada kultury polskiej, XVIII w.
48. Łopatki 3 (stan. 30 na obszarze AZP 70-48), Zespół stanowisk Ł

- osada kultury polskiej, XVII-XIX w.
49. Łopatki 4 (stan. 31 na obszarze AZP 70-48), Zespół stanowisk Ł

- osada kultury polskiej, XV-XVIII w.
50. Łopatki 11 (stan. 45 na obszarze AZP 70-48), 
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- osada kultury mierzanowickiej, epoka brązu: okres I
51. Łopatki 12 (stan. 46 na obszarze AZP 70-48)

- osada kultury mierzanowickiej, epoka brązu: okres I
52. Mauryca 1 (stan. 13 na obszarze AZP 70-49)

- osada kultury polskiej, XV w.
- osada kultury polskiej, okres nowożytny

53. Mauryca 2 (stan. 28 na obszarze AZP 70-49)
- obozowisko kultury nieokreślonej, epoka kamienia: mezolit?
- punkt osadniczy kultury pucharów lejkowatych, epoka kamienia: neolit

54. Mauryca 3 (stan. 29 na obszarze AZP 70-49)
- obozowisko kultury nieokreślonej, epoka kamienia: mezolit?
- punkt osadniczy kultury nieokreślonej, pradzieje: chronologia nieokreślona

55. Mikołajówek 1 (stan. 8 na obszarze AZP 70-48), Zespół stanowisk G
- punkt osadniczy kultury łużyckiej, chronologia nieokreślona

56. Mikołajówek 2 (stan. 9 na obszarze AZP 70-48), Zespół stanowisk G
- punkt osadniczy kultury nieokreślonej, epoka kamienia: chronologia
nieokreślona

- osada kultury łużyckiej, chronologia nieokreślona
- osada kultury polskiej, XVII-XVIII w.

57. Niecenia# 1 (stan. 35 na obszarze AZP 70-48)
- osada kultury przeworskiej (lub prapolskiej), chronologia nieokreślona

58. Niecenia# 2 (stan. 36 na obszarze AZP 70-48)
- punkt osadniczy kultury nieokreślonej, epoka kamienia: chronologia
nieokreślona
59. Okup Fabryczny 1 (stan. 4 na obszarze AZP 70-48)

- punkt osadniczy kultury ceramiki sznurowej, epoka kamienia: neolit
60. Okup Fabryczny 2 (stan. 10 na obszarze AZP 70-48), Zespół stanowisk G

- osada kultury łużyckiej, chronologia nieokreślona
61. Okup Fabryczny 3 (stan. 11 na obszarze AZP 70-48)

- osada kultury nieokreślonej, epoka kamienia: chronologia nieokreślona
62. Orchów 1** (stan. 1 na obszarze AZP 70-48), Zespół stanowisk H

- osada kultury pucharów lejkowatych, epoka kamienia: neolit
63. Orchów 2** (stan. 2 na obszarze AZP 70-48), Zespół stanowisk H

- osada kultury łużyckiej, epoka brązu: okres III
- cmentarzysko kultury łużyckiej, epoka brązu: okres III

64. Orchów 3 (stan. 6 na obszarze AZP 70-48), Zespół stanowisk H
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- osada kultury łużyckiej, chronologia nieokreślona
65. Orchów 4 (stan. 7 na obszarze AZP 70-48), Zespół stanowisk H

- osada kultury łużyckiej, epoka żelaza: okres halsztacki C-D
66. Orchów 5 (stan. 16 na obszarze AZP 69-48)

- punkt osadniczy kultury polskiej, XVII-XVIII w.
67. Orchów 6 (stan. 17 na obszarze AZP 69-48)

- punkt osadniczy kultury łużyckiej, epoka brązu?
- punkt osadniczy kultury polskiej, późne średniowiecze
- punkt osadniczy kultury polskiej, XVII-XVIII w.

68. Orchów 7** (stan. 37 na obszarze AZP 70-48), Zespół stanowisk H
- cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej, epoka brązu: okres III-IV

69. Orchów 8** (stan. 38 na obszarze AZP 70-48)
- osada kultury łużyckiej, epoka żelaza: okres halsztacki

70. Ostrów 1 (stan. 9 na obszarze AZP 70-49)
- osada kultury polskiej, okres nowożytny

71. Ostrówek 1 (stan. 7 na obszarze AZP 70-49)
- osada kultury prapolskiej, wczesne średniowiecze
- osada kultury polskiej, okres nowożytny

72. Ostrówek 2 (stan. 30 na obszarze AZP 70-49)
- osada kultury prapolskiej, wczesne średniowiecze

73. Ostrówek 3 (stan. 31 na obszarze AZP 70-49)
- punkt osadniczy kultury polskiej, późne średniowiecze

74. Piaski 1 (stan. 54 na obszarze AZP 68-48)
- punkt osadniczy kultury polskiej, okres nowożytny

75. Podłaszcze 1 (stan. 27 na obszarze AZP 70-48), Zespół stanowisk K
- osada kultury łużyckiej, epoka żelaza: okres halsztacki C-D

76. Rembów 1 (stan. 5 na obszarze AZP 68-49)
- punkt osadniczy kultury polskiej, XVII-XVIII w.

77. Remiszew 2 (stan. 19 na obszarze AZP 68-48), Zespół stanowisk A
- punkt osadniczy kultury pomorskiej, epoka żelaza: okres halsztacki C
- punkt osadniczy kultury polskiej, okres nowożytny

78. Remiszew 3 (stan. 20 na obszarze AZP 68-48), Zespół stanowisk A
- punkt osadniczy kultury polskiej, późne średniowiecze
- punkt osadniczy kultury polskiej, okres nowożytny

79. Remiszew 4 (stan. 28 na obszarze AZP 68-48), Zespół stanowisk A
- punkt osadniczy kultury prapolskiej, wczesne średniowiecze
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80. Remiszew 5 (stan. 29 na obszarze AZP 68-48), Zespół stanowisk A
- punkt osadniczy kultury polskiej, okres nowożytny

81. Remiszew 6 (stan. 30 na obszarze AZP 68-48), Zespół stanowisk A
- punkt osadniczy kultury nieokreślonej, epoka brązu/epoka żelaza
- punkt osadniczy kultury polskiej, okres nowożytny

82. Remiszew 7 (stan. 45 na obszarze AZP 68-48), Zespół stanowisk A
- punkt osadniczy kultury nieokreślonej, pradzieje: chronologia nieokreślona

83. Rokitnica 1 (stan. 33 na obszarze AZP 70-50)
- punkt osadniczy kultury nieokreślonej, epoka kamienia: neolit-epoka brązu:
okres I
84. Rokitnica 3 (stan. 35 na obszarze AZP 70-50)

- osada kultury łużyckiej, chronologia nieokreślona
85. Rokitnica 4 (stan. 36 na obszarze AZP 70-50)

- osada kultury nieokreślonej, epoka kamienia: paleolit schyłkowy
86. Rokitnica – Kolonia A 1 (stan. 22 na obszarze AZP 70-49)

- osada kultury polskiej, okres nowożytny
87. Sięganów 1 (stan. 3 na obszarze AZP 70-48), Zespół stanowisk L

- osada kultury pucharów lejkowatych, epoka kamienia: neolit
88. Sięganów 2 (stan. 32 na obszarze AZP 70-48), Zespół stanowisk L

- punkt osadniczy kultury nieokreślonej, epoka kamienia: chronologia
nieokreślona
89. Sięganów 3 (stan. 33 na obszarze AZP 70-48), Zespół stanowisk L

- osada kultury pucharów lejkowatych, epoka kamienia: neolit
- osada kultury mierzanowickiej, epoka brązu: okres I

90. Sięganów 4 (stan. 34 na obszarze AZP 70-48), Zespół stanowisk L
- osada kultury nieokreślonej, epoka kamienia: chronologia nieokreślona

91. Sięganów 5* (stan. 40 na obszarze AZP 70-48), Zespół stanowisk L
- osada kultury pucharów lejkowatych, epoka kamienia: neolit

92. Sięganów 6** (stan. 44 na obszarze AZP 70-48), Zespół stanowisk L
- osada kultury nieokreślonej, epoka kamienia: mezolit?

93. Stryje Księże 1 (stan. 8 na obszarze AZP 69-48), Zespół stanowisk E
- punkt osadniczy kultury polskiej, późne średniowiecze
- punkt osadniczy kultury polskiej, XVII-XVIII w.

94. Stryje Księże 2 (stan. 27 na obszarze AZP 69-48), Zespół stanowisk E
- osada kultury polskiej, XIII-XIV w.
- punkt osadniczy kultury polskiej, okres nowożytny
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95. Stryje Księże 3 (stan. 29 na obszarze AZP 69-48), Zespół stanowisk E
- osada kultury przeworskiej, epoka żelaza: późny okres rzymski
- osada kultury polskiej, XVII-XVIII w.

96. Stryje Księże 4 (stan. 30 na obszarze AZP 69-48), Zespół stanowisk E
- punkt osadniczy kultury nieokreślonej, epoka kamienia: chronologia
nieokreślona

- cmentarzysko? kultury przeworskiej, epoka żelaza: okres rzymski
- punkt osadniczy kultury polskiej, XVI-XVII w.

97. Stryje Księże 5 (stan. 31 na obszarze AZP 69-48), Zespół stanowisk E
- osada? kultury przeworskiej, epoka żelaza: okres rzymski
- punkt osadniczy kultury polskiej, XVII-XVIII w.

98. Stryje Księże 6 (stan. 32 na obszarze AZP 69-48), Zespół stanowisk E
- punkt osadniczy kultury polskiej, XIV-XV w.
- osada kultury polskiej, XVI-XVII w.

99. Stryje Paskowe 1 (stan. 7 na obszarze AZP 69-48), Zespół stanowisk E
- punkt osadniczy kultury polskiej, XVII-XVIII w.

100. Stryje Paskowe 2 (stan. 9 na obszarze AZP 69-48), Zespół stanowisk E
- punkt osadniczy kultury łużyckiej, epoka brązu: okres V/epoka żelaza:
okres halsztacki C

- punkt osadniczy kultury polskiej, średniowiecze
- punkt osadniczy kultury polskiej, XVII-XVIII w.

101. Stryje Paskowe – Szatyń (Satyn) 1 (stan. 48 na obszarze AZP 68-48), 
Zespół stanowisk B

- punkt osadniczy kultury nieokreślonej, epoka kamienia: chronologia
nieokreślona
102. Stryje Paskowe – Szatyń (Satyn) 2 (stan. 51 na obszarze AZP 68-48),

Zespół stanowisk B
- punkt osadniczy kultury polskiej, okres nowożytny

103. Stryje Paskowe – Szatyń (Satyn) 3 (stan. 52 na obszarze AZP 68-48),
Zespół stanowisk B

- punkt osadniczy kultury polskiej, późne średniowiecze
104. Teodory 2 (stan. 16 na obszarze AZP 70-49)

- punkt osadniczy kultury polskiej, XV w.
- osada kultury polskiej, okres nowożytny

105. Teodory 3 (stan. 17 na obszarze AZP 70-49)
- osada kultury polskiej, okres nowożytny

Id: 8C996B6E-18E1-420F-BEF0-EEAD4115C7C4. Podpisany Strona 95



106. Teodory 4 (stan. 18 na obszarze AZP 70-49), Zespół stanowisk M
- osada kultury polskiej, okres nowożytny

107. Teodory 5 (stan. 19 na obszarze AZP 70-49), Zespół stanowisk M
- osada kultury polskiej, okres nowożytny

108. Teodory 6 (stan. 20 na obszarze AZP 70-49), Zespół stanowisk M
- osada kultury prapolskiej, wczesne średniowiecze
- osada kultury polskiej, okres nowożytny

109. Teodory 7 (stan. 21 na obszarze AZP 70-49), Zespół stanowisk M
- punkt osadniczy kultury polskiej, XV w.
- osada kultury polskiej, okres nowożytny

110. Wiewiórczyn 1 (stan. 23 na obszarze AZP 69-48)
- osada? kultury polskiej, XVII-XVIII w.

111. Wincentów 1 (stan. 16 na obszarze AZP 68-48)
- punkt osadniczy kultury prapolskiej, wczesne średniowiecze

112. Wincentów 2 (stan. 17 na obszarze AZP 68-48)
- punkt osadniczy kręgu kultur z liściakami, epoka kamienia: paleolit
schyłkowy
113. Wola Bałucka 1 (stan. 13 na obszarze AZP 69-48)

- punkt osadniczy kultury polskiej, późne średniowiecze
- osada? kultury polskiej, XVI-XVIII w.

114. Wola Bałucka 2 (stan. 14 na obszarze AZP 69-48)
- punkt osadniczy kultury polskiej, XVII-XVIII w.

115. Wola Bałucka 3 (stan. 15 na obszarze AZP 69-48)
- punkt osadniczy kultury nieokreślonej, epoka kamienia-epoka brązu: okres I
- cmentarzysko? kultury łużyckiej, epoka brązu: okres V/epoka żelaza: okres
halsztacki C

- punkt osadniczy kultury polskiej, późne średniowiecze
- punkt osadniczy kultury polskiej, XVII-XVIII w.

116. Wola Łaska 1 (stan. 8 na obszarze AZP 70-49), Zespół stanowisk J
- punkt osadniczy kultury polskiej, XV w.
- osada kultury polskiej, okres nowożytny

117. Wola Łaska 2 (stan. 11 na obszarze AZP 70-49)
- osada kultury polskiej, XV w.
- osada kultury polskiej, okres nowożytny

118. Wola Łaska 3 (stan. 12 na obszarze AZP 70-49)
- osada kultury polskiej, okres nowożytny
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119. Wronowice 1 (stan. 33 na obszarze AZP 69-49)
- osada kultury pomorskiej, epoka żelaza: wczesny okres lateński

120. Wronowice 2 (stan. 34 na obszarze AZP 69-49)
- osada kultury przeworskiej, epoka żelaza: późny okres lateński

121. Wrzeszczewice 1 (stan. 31 na obszarze AZP 68-48)
- punkt osadniczy kultury polskiej, okres nowożytny

122. Wrzeszczewice 2 (stan. 34 na obszarze AZP 68-48)
- punkt osadniczy kultury polskiej, okres nowożytny

123. Wrzeszczewice 3 (stan. 35 na obszarze AZP 68-48)
- punkt osadniczy kultury nieokreślonej, epoka kamienia: chronologia
nieokreślona

- punkt osadniczy kultury prapolskiej, wczesne średniowiecze
124. Wrzeszczewice 4 (stan. 36 na obszarze AZP 68-48)

- punkt osadniczy kultury przeworskiej, epoka żelaza: chronologia
nieokreślona
125. Wrzeszczewice 5 (stan. 40 na obszarze AZP 68-48)

- punkt osadniczy kultury polskiej, późne średniowiecze
126. Wrzeszczewice 6 (stan. 41 na obszarze AZP 68-48)

- punkt osadniczy kultury polskiej, późne średniowiecze
- punkt osadniczy kultury polskiej, okres nowożytny

127. Wrzeszczewice 7 (stan. 42 na obszarze AZP 68-48)
- punkt osadniczy kultury polskiej, okres nowożytny

128. Wrzeszczewice 8 (stan. 43 na obszarze AZP 68-48)
- punkt osadniczy kultury prapolskiej, wczesne średniowiecze
- punkt osadniczy kultury polskiej, okres nowożytny

129. Wrzeszczewice 9 (stan. 44 na obszarze AZP 68-48)
- punkt osadniczy kultury polskiej, okres nowożytny

130. Wrzeszczewice 10 (stan. 50 na obszarze AZP 68-48)
- punkt osadniczy kultury polskiej, okres nowożytny

131. Wrzeszczewice 11 (stan. 53 na obszarze AZP 68-48)
- punkt osadniczy kultury przeworskiej, epoka żelaza: okres rzymski

132. Wrzeszczewice 12 (stan. 55 na obszarze AZP 68-48)
- punkt osadniczy kultury polskiej, średniowiecze
- punkt osadniczy kultury polskiej, okres nowożytny

133. Wrzeszczewice 13 (stan. 56 na obszarze AZP 68-48)
- punkt osadniczy kultury prapolskiej, wczesne średniowiecze
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- punkt osadniczy kultury polskiej, okres nowożytny
134. Wrzeszczewiczki 1 (stan. 32 na obszarze AZP 68-48)

- punkt osadniczy kultury przeworskiej, epoka żelaza: późny okres rzymski
135. Wrzeszczewiczki 2 (stan. 33 na obszarze AZP 68-48)

- punkt osadniczy kultury polskiej, późne średniowiecze
- punkt osadniczy kultury polskiej, okres nowożytny

136. Wydrzyn 1 (stan. 22 na obszarze AZP 69-48)
- punkt osadniczy kultury nieokreślonej, epoka kamienia: chronologia
nieokreślona

- osada kultury polskiej, XVII-XVIII w.
137. Wydrzyn 2 (stan. 24 na obszarze AZP 69-48)

- punkt osadniczy kultury polskiej, XVII-XVIII w.
138. Żdżary 1 (stan. 6 na obszarze AZP 70-49), Zespół stanowisk J

- osada kultury łużyckiej, epoka żelaza: okres halsztacki
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