UCHWAŁA NR XLI/478/2018
RADY GMINY LUZINO
z dnia 9 maja 2018 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Luzino na lata 2018-2021
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i o opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, 1086, 1595 z 2018 r. poz. 10),
art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów prawnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2017r. poz. 1523)
Rada Gminy Luzino
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Luzino na lata 2018-2021”, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bartłomiej Formela

Id: 8F9FB83B-A37F-4FD5-B9EC-FAABD3D15BE8. Podpisany

Strona 1

Załącznik
Załącznik do
do
Uchwały
Nr
……………..
Rady
Gminy
Luzino
Uchwały Nr XLI/478/2018
z ………..………2018 r.

Rady Gminy Luzino
z dnia 9 maja 2018 r.

Gminny Program
Opieki nad Zabytkami
dla Gminy Luzino
na lata 2018 - 2021

Styczeń, 2018 r.

Id: 8F9FB83B-A37F-4FD5-B9EC-FAABD3D15BE8. Podpisany

Strona 1

Zamawiający:
Gmina Luzino
Urząd Gminy Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 11
84 – 242 Luzino
Wykonawca:
Green Key Joanna Masiota - Tomaszewska
ul. Nowy Świat 10a/15
60 - 583 Poznań
www.greenkey.pl

Gminny Program
Opieki nad Zabytkami
dla Gminy Luzino
na lata 2018 - 2021

Właściciel firmy:
mgr Joanna Masiota-Tomaszewska
Autorzy opracowania:
mgr Joanna Kamińska
mgr Daniel Wiśniewski
Styczeń, 2018 r.

Id: 8F9FB83B-A37F-4FD5-B9EC-FAABD3D15BE8. Podpisany

Strona 2

Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Luzino na lata 2018 - 2021

Green K e y

SPIS TREŚCI
WSTĘP .......................................................................................................................... 5
Charakterystyka gminy ............................................................................................. 5
Charakterystyka społeczno – gospodarcza ................................................................. 7
Charakterystyka przyrodnicza .................................................................................... 8
II. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD
ZABYTKAMI .................................................................................................................. 9
III. UWARUNKOWANIA PRAWNE OCHRONY I OPIEKI NAD ZABYTKAMI W POLSCE 10
IV. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO..13
4.1 Strategiczne cele polityki państwa w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami ..13
I.

1.1.
1.2.
1.3.

4.2

Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi na
poziomie województwa i powiatu...............................................................................17

V. UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 24
5.1
5.2

Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi na
poziomie gminy (analiza dokumentów programowych gminy) .......................................24
Charakterystyka zasobów oraz analiza stanu dziedzictwa i krajobrazu kulturowego gminy

.............................................................................................................................33
5.2.1. Zarys historii obszaru gminy .....................................................................................33
5.2.2 Krajobraz kulturowy .................................................................................................47
5.2.3. Zabytki ruchome .....................................................................................................54
5.2.4. Zabytki w zbiorach muzealnych i innych .....................................................................55
5.2.5. Dziedzictwo niematerialne ........................................................................................56
5.3. Zabytki objęte prawnymi formami ochrony..................................................................64
5.4. Zabytki ujęte w gminnej ewidencji zabytków – zabytki nieruchome ................................65
5.5. Zabytki ujęte w gminnej ewidencji zabytków – zabytki archeologiczne ...........................76
5.6. Zabytki o najwyższym znaczeniu dla gminy ................................................................89
VI. OCENA STANU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GMINY. ANALIZA SZANS
I ZAGROŻEŃ ................................................................................................................92
VII. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE ......................................................................................94
7.1 Priorytety gminnego programu opieki nad zabytkami ...................................................95
7.2 Kierunki działań i zadania gminnego programu opieki nad zabytkami ............................95
7.3. Zadania gminnego programu opieki nad zabytkami .....................................................95
VIII. INSTRUMENTARIUM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD
ZABYTKAMI .................................................................................................................98
IX. ZASADY OCENY REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI
......................................................................................................................................99
X. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI ...100
XI. REALIZACJA I FINANSOWANIE PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY
ZABYTKÓW................................................................................................................103
XII. WYKORZYSTANE MATERIAŁY I OPRACOWANIA ..................................................105
SPIS RYCIN .......................................................................................................................107
SPIS TABEL ......................................................................................................................108
SPIS WYKRESÓW ............................................................................................................108
SPIS FOTOGRAFII ............................................................................................................109
XIII. ANEKSY .....................................................................................................................110

3
Id: 8F9FB83B-A37F-4FD5-B9EC-FAABD3D15BE8. Podpisany

Strona 3

Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Luzino na lata 2018 - 2021

Green K e y
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ppłk – podpułkownik,
PPP – partnerstwo publiczno – prywatne,
PWKZ – Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków,
OZW – Obszar o znaczeniu dla wspólnoty,
RPO – Regionalny Program Operacyjny,
SRPW – Strategia Rozwoju Powiatu Wejherowskiego,
SWOT – ang. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (mocne, słabe strony, szanse
i zagrożenia),
UG – Urząd Gminy,
UOZOZ – Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
UMWP – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
WUOZ – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków,
WKZ – Wojewódzki Konserwator Zabytków.
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I. WSTĘP
Przedmiotem opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy
Luzino na lata 2018 - 2021 (zwanego dalej GPOnZ) jest przedstawienie zasobów
dziedzictwa kulturowego gminy ze szczególnym uwzględnieniem obiektów zabytkowych oraz
wypracowanie programu zarządzania nimi, w tym praca nad ich potencjałem. Program jest
dokumentem strategicznym w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami. Pozwoli on na
koordynację działań polityki przestrzennej w zakresie opieki i zarządzania dziedzictwem
kulturowym. W okresie najbliższych czterech lat GPOnZ realizowany będzie dostępnymi
środkami prawnymi oraz finansowymi.
Celem GPOnZ jest określenie zasadniczych kierunków działań i zadań na rzecz
ochrony i opieki nad zabytkami. Systematyczne wdrażanie ustaleń dokumentu powinno
spowodować poprawę stanu zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego Gminy Luzino.
Program powinien być znany nie tylko władzom lokalnym, ale i społeczności lokalnej. Jego
zadaniem jest m.in. uświadamianie mieszkańców o konieczności dbania o lokalną tradycję
przejawiającą się w inicjatywach społecznych, jak i o potrzebie ochrony dziedzictwa
kulturowego gminy. Mieszkańcy i władze gminy powinni dbać o utrzymanie indywidualnego
charakteru regionu, w tym o zachowanie jego znamiennych elementów zabytkowych
i przyrodniczych, które są swoistą spuścizną materialną i historyczną.
Niniejszy GPOnZ powstał na podstawie poradnika metodycznego Gminnego
Programu Opieki nad Zabytkami oraz został opracowany mając na uwadze art. 4 pkt 2
ustawy Prawo autorskie i pokrewne. GPOnZ jest pierwszym opracowaniem o takim
charakterze, wykonanym dla obszaru gminy.

1.1.

Charakterystyka gminy

Gmina Luzino położona jest w północnej części województwa pomorskiego, wchodzi
w skład regionu etnograficznego Kaszuby. Z Luzina do Gdańska – odległość z centralnych
części miejscowości wynosi w linii prostej ok. 42 km, a do Gdyni ok. 28 km. Z Luzina do
Wejherowa – miasta powiatowego jest ok. 9 km w linii prostej. Gmina Luzino znajduje się na
terenie powiatu wejherowskiego w jego centralnej części. Jest jedną z 10 gmin powiatu
i jedną z 7 gmin wiejskich. Sieć osadniczą gminy tworzą miejscowości wiejskie na czele
z Luzinem – siedzibą gminną o współrzędnych geograficznych 54.5667°N, 18.1000°E, którą
zamieszkuje 48,8% mieszkańców Gminy Luzino. Jednostka samorządowa zajmuje obszar
o powierzchni ok. 112 km2 (8,66 % powierzchni powiatu), granicząc z 5 gminami powiatu
wejherowskiego (ryc. 1):
 na zachodzie – z gminą Łęczyce;
 na północy – z gminą Gniewino;
 na wschodzie – z gminą Wejherowo;
 na południu – z gminą Szemud i gminą Linia.
Najbardziej skrajne odległości na terenie gminy oddalane są od siebie w odległości
ok. 18 km w linii północ - południe. W skład gminy Luzino wchodzi 12 sołectw, które są
zarazem miejscowościami.
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Ryc. 1. Gmina Luzino w układzie gmin sąsiednich
Źródło: opracowanie własne

Ryc. 2. Położenie Gminy Luzino na tle Polski
Źródło: opracowanie własne na podstawie geoportal.gov.pl
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Ryc. 3. Orientacyjny zasięg Kaszub
Źródło: www.e-kaszuby.pl

1.2.

Charakterystyka społeczno – gospodarcza

Na koniec roku 2016 obszar gminy zamieszkiwało 15 190 osób (dane UG Luzino),
w tym Luzino – siedzibę gminną, 7 421 osób. Na terenie Gminy Luzino od 20 lat odnotowuje
się systematyczny wzrost liczby ludności (od 1996 r. przybyło ponad 5 tys. osób). Struktura
demograficzna omawianej gminy jest korzystna. W roku 2016 26,5% to osoby w wieku
przedprodukcyjnym, 62,8% to osoby w wieku produkcyjnym, a 10,7% to osoby w wieku
poprodukcyjnym (GUS, 2016). Jednocześnie obserwowany jest także stopniowy proces
starzenia się społeczeństwa. Samo Luzino jest jedną z największych wsi na terenie
województwa, oraz jedną z większych w kraju. Poniżej zaprezentowano liczbę ludności oraz
powierzchnię poszczególnych miejscowości z Gminy Luzino.
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Tabela 1. Charakterystyka sołectw w gminie Luzino
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nazwa sołectwa
Barłomino
Dąbrówka
Kębłowo
Kochanowo
Luzino
Milwino
Robakowo
Sychowo
Tępcz
Wyszecino
Zelewo
Zielnowo

Liczba ludności
647
462
2896
483
7421
528
1025
333
272
530
528
65

Powierzchnia (ha)
1203,47
732,08
1807,721
1586,79
861,16
1061,682
1570,91
1279,51
638,51
390,4

Źródło: UG Luzino

Łączna liczba podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON na rok 2016
w analizowanej jednostce wyniosła 1361, z czego 1339 to podmioty prywatne. Obserwowany
jest tu wzrostowy trend liczby podmiotów gospodarki narodowej w perspektywie ostatnich 20
lat. Na terenie Gminy Luzino w 2016 r. najbardziej rozwiniętą działalnością było budownictwo
(sekcja F – 374 podmioty) oraz handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych, włączając motocykle (sekcja G – 310 podmiotów) i przetwórstwo
przemysłowe (sekcja C – 201 podmiotów). W sekcji A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo
i rybactwo) odnotowano 15 zarejestrowanych działalności. W zdecydowanej większości są to
małe jednostki zatrudniające do 9 osób (1327 podmiotów). Na terenie gminy występuje
7 dużych przedsiębiorstw zatrudniających od 50 do 249 pracowników.
Na obszarze charakteryzowanej jednostki znajduje się 5 612 ha użytków rolnych
razem, co stanowi 50,3 % jej powierzchni. Pozostałą część gminy zajmują głównie grunty
leśne oraz zadrzewione i zakrzewione razem – 4745 ha (42,6%) (GUS, 2014 r.3).
W Gminie Luzino wg danych GUS odnotowano w 2016 r. 2 turystyczne obiekty
noclegowe, w tym 1 hotelowy posiadające łącznie 66 miejsc noclegowych. W roku 2014 wg
danych GUS4 udzielono w nich 7 504 noclegi.

1.3.

Charakterystyka przyrodnicza

Pod względem fizyczno - geograficznym teren Gminy Luzino znajduje się w prowincji
Niżu Środkowoeuropejskiego. Opisywany obszar mieści się w podprowincji Pojezierz
Południowobałtyckiych oraz częściowo pobrzeż Południowobałtyckich w makroregionie
Pojezierza Wschodnio-Pomorskiego oraz Pobrzeża Koszalińskiego w części północnej.
W układzie mezoregionalnym wg Kondrackiego gmina mieści się w zasięgu jednostek:
Pojezierza Kaszubskiego i Pradoliny Redy – Łeby.

1

Powierzchnia geodezyjna obejmuje obręb geodezyjny Kębłowo (wsie Kębłowo i Kochanowo)
Powierzchnia geodezyjna obejmuje obręb geodezyjny Robakowo (wsie Robakowo i Sychowo)
3 Rok 2014 był ostatnim, w którym GUS prowadził statystykę na temat kierunków wykorzystania
powierzchni gmin.
4 Rok 2014 był ostatnim, w którym GUS prowadził statystykę na temat udzielonych noclegów
w turystycznych obiektach noclegowych.
2
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Ukształtowanie terenu gminy jest mocno zróżnicowane. Teren gminny należy zaliczyć
do krajobrazu nizinnego z licznymi wzniesieniami. Północna część gminy w rejonie rzeki
Redy położona jest w granicach 30 – 40 m n.p.m., zaś w południowej części gminy w rejonie
Tępcza występują wzniesienia powyżej 200 m n.p.m.
Największą rzeką przepływającą przez gminę jest rzeka Reda. Niewielką część
zachodniej granicy gminy wyznacza rzeka Łeba. Przez gminę przepływa także rzeka
Bolszewka w kierunku południkowym. Rzeka Gościcina wyznacza wschodnią granicę gminy.
Gmina charakteryzuje się bardzo niską jeziornością. W południowej części gminy znajduje
się Jezioro Czarne o pow. ok. 3 ha oraz Jezioro Białe o pow. ok. 2 ha.
Według danych z 2016 r. lesistość na terenie gminy wynosiła 41,6 %. Ogółem licząc
jest to 4714,59 ha gruntów leśnych, z czego grunty leśne publiczne stanowiły 3459,80 ha.
W granicach charakteryzowanego terenu występują następujące obszary i obiekty
chronione:
 obszar chronionego krajobrazu „Dolina Łeby”;
 obszar chronionego krajobrazu „Pradolina Redy - Łeby”;
 obszar Natura 2000 - obszar o znaczeniu dla Wspólnoty tzw. OZW – „Dolina Górnej
Łeby” (kod PLH 220006).
 obszar Natura 2000 - obszar specjalnej ochrony ptaków – „Lasy Lęborskie” (kod PLB
220006);
 27 pomników przyrody.

II.

PODSTAWA
PRAWNA
OPRACOWANIA
PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI

GMINNEGO

GPOnZ sporządzono na podstawie art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 poz. 2187) oraz na podstawie art. 7 ust. 1
pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875).
Art. 87, ust. 1. mówi o tym, że „Zarząd województwa, powiatu lub wójt (burmistrz,
prezydent miasta) sporządza na okres 4 lat odpowiednio wojewódzki, powiatowy lub gminny
program opieki nad zabytkami”.
Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Luzino:
- sporządzany jest na okres 4 lat przez Wójta Gminy Luzino;
- co 2 lata wymaga sprawozdania przez Wójta Gminy Luzino poprzez
przedstawienie go Radzie Gminy Luzino;
- przyjmuje Rada Gminy Luzino, po uzyskaniu opinii Pomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków (zwanego dalej PWKZ) w Gdańsku;
- ogłaszany jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Zgodnie z zapisami art. 87, ust. 2. ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami GPOnZ
ma na celu m. in.:
- włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych;
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- uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego
i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody
i równowagi ekologicznej;
- zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu
ich zachowania;
- wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;
- podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb
społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających
wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami;
- określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje
konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków;
- podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych
z opieką nad zabytkami.

III.

UWARUNKOWANIA PRAWNE
ZABYTKAMI W POLSCE

OCHRONY

I

OPIEKI

NAD

Obowiązujący w Polsce system prawny gwarantuje ochronę zabytkom i całości
dziedzictwa kulturowego na terenie kraju. Poniżej wskazano akty prawne wskazujące
obowiązujące uregulowania prawne dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 1997 Nr 78 poz. 483 ze zm., z dnia 2 kwietnia 1997 r.).
 Art. 5. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego
terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz
bezpieczeństwa obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia
ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.
 Art. 6. 1. Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego
dostępu do dóbr kultury, będących źródłem tożsamości narodu polskiego, jego
trwania i rozwoju.
 Art. 86. Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi
odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej
odpowiedzialności określa ustawa.
2. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2017, poz. 2187) jako główny akt prawny regulujący zasady ochrony i opieki
nad zabytkami. Ustawa ta w art. 3 definiuje niniejsze podstawowe pojęcia:
 Zabytek – 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;
 Zabytek nieruchomy – nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości
o cechach j.w.;
 Zabytek ruchomy – rzecz ruchoma, jej część lub zespół rzeczy ruchomych
o cechach j.w.;
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Zabytek archeologiczny – zabytek nieruchomy, będący powierzchniową,
podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka,
złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich
śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem;
 Instytucja kultury wyspecjalizowana w opiece nad zabytkami – instytucja kultury
w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
której celem statutowym jest sprawowanie opieki nad zabytkami;
 Prace konserwatorskie – działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie
substancji
zabytku,
zahamowanie
procesów
jego
destrukcji
oraz
dokumentowanie tych działań;
 Prace restauratorskie – działania mające na celu wyeksponowanie wartości
artystycznych i estetycznych zabytku, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba,
uzupełnienie lub odtworzenie jego części, oraz dokumentowanie tych działań;
 Roboty budowlane – roboty budowlane w rozumieniu przepisów Prawa
budowlanego, podejmowane przy zabytku lub otoczeniu zabytku;
 Badania konserwatorskie – działania mające na celu rozpoznanie historii i funkcji
zabytku, ustalenie użytych do jego wykonania materiałów i zastosowanych
technologii, określenie stanu zachowania tego zabytku oraz opracowanie
diagnozy, projektu i programu prac konserwatorskich, a jeżeli istnieje taka
potrzeba, również programu prac restauratorskich;
 Badania architektoniczne – działania ingerujące w substancje zabytku, mające
na celu rozpoznanie i udokumentowanie pierwotnej formy obiektu budowlanego
oraz ustalenie zakresu jego kolejnych przekształceń;
 Badania archeologiczne – działania mające na celu odkrycie, rozpoznanie,
udokumentowanie i zabezpieczenie zabytku archeologicznego;
 Historyczny układ urbanistyczny lub ruralistyczny – przestrzenne założenie
miejskie lub wiejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki
i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych
podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg;
 Historyczny zespół budowlany – powiązana przestrzennie grupa budynków
wyodrębniona ze względu na formę architektoniczną, styl, zastosowane
materiały, funkcję, czas powstania lub związek z wydarzeniami historycznymi;
 Krajobraz kulturowy – przestrzeń historycznie ukształtowana w wyniku
działalności człowieka, zawierająca wytwory cywilizacji oraz elementy
przyrodnicze;
 Otoczenie – teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego
terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz
jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych.
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875).
Wykonywanie zadań w zakresie kultury i ochrony zabytków jest ustawowym
zadaniem samorządów.
 Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych
gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami.
4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017, poz. 1073 ze zm.).
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5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017, poz. 1332 ze zm.).
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017, poz.
519 ze zm.).
7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016, poz. 2134 ze
zm.).
8. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016,
poz. 2147 ze zm.).
9. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2017, poz. 862).
10. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817 ze zm.).
11. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017, poz. 1023 ze
zm.).
12. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U.
z 2017, poz. 912).
13. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2017,
poz. 681).
14. Ustawa z dnia 19 grudnia 2009 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. 2017,
poz. 1834).
15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1990 r. w sprawie rozszerzenia
zakresu celów Funduszu Kościelnego (Dz. U. z 1990 Nr 61, poz. 354).
16. 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. z 2011 Nr 113, poz. 661).
17. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017
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 2017, poz. 1265).
Zasady ochrony zabytków znajdujących się w muzeach i w bibliotekach zostały
określone w:
1. Ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017, poz. 972 ze zm.).
2. Ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012, poz. 642 ze zm.).
Ochronę materiałów archiwalnych regulują przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016, poz. 1506 ze zm.).
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IV.

UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE OCHRONY DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO

4.1

Strategiczne cele polityki państwa w zakresie ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami

GPOnZ sporządzono z uwzględnieniem zewnętrznych uwarunkowań ochrony
zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym aktów prawa oraz innych opracowań
strategicznych o podobnej tematyce.
Ustalenia niniejszego GPOnZ korespondują z zapisami (cele, zasady, kierunki)
dokumentów sporządzonych na różnych szczeblach administracyjnych. Metodologia
planowania zakłada spójność dokumentów programowych w układzie hierarchicznym: kraj,
województwo, powiat, gmina.
W niniejszym rozdziale scharakteryzowano wyżej wymienione dokumenty pod kątem
wyznaczonych priorytetów i kierunków działań, a także krajobrazu kulturowego oraz
substancji zabytkowej.
Strategia Rozwoju Kraju 2020
Strategia jest nadrzędnym dokumentem, który wyznacza normy, ramy odniesienia
oraz standardy dla innych dokumentów niższego szczebla, jak również dla 9.
zintegrowanych strategii. Strategia ta została przyjęta uchwałą Rady Ministrów w dniu 25
września 2012 roku. Celem strategicznym opracowania jest wzmocnienie i wykorzystanie
gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy
i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności. Średniookresowa
strategia zakłada podział na 3 obszary strategiczne, które mają przypisane cele i priorytety
rozwojowe. Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020 przedstawia 3 strategiczne
obszary działań:
 Sprawne i efektywne państwo;
 Konkurencyjna gospodarka;
 Spójność społeczna i terytorialna.
Dokument podkreśla rolę zapewnienia ładu przestrzennego m.in. przez opracowanie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących: obszary
miejskie, a w szczególności metropolitarne, tereny wrażliwe rozwojowo, związane z ochroną
i użytkowaniem gospodarczym zasobów naturalnych, dziedzictwa kulturowego, objęte
ryzykiem katastrof naturalnych, obszary górskie, obszary dotychczas nie objęte procesem
planowania oraz obszary przygraniczne. W Strategii przedstawiono kwestie ochrony
krajobrazu kulturowego i przyrodniczego. Ośrodki wojewódzkie mają być wzmacniane przez
rozwój infrastruktury społecznej, w tym kulturowej oraz działania na rzecz ochrony
dziedzictwa kulturowego, co pozwoli osiągnąć miastom przewagę konkurencyjną.
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Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2014 - 2017
Z dniem 24 czerwca 2014 r. weszła w życie Uchwała Nr 125/2014 Rady Ministrów
w sprawie „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”.
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w art. 84 ustala obowiązek
sporządzania co 4 lata Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:
„Art. 84. W celu stworzenia warunków niezbędnych do realizacji ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego inicjuje
i opracowuje, przy pomocy Generalnego Konserwatora Zabytków, krajowy program ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami”.
W ramach ww. Programu definiuje się główne i szczegółowe cele i kierunki działań
oraz zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
Cel główny dokumentu brzmi: „wzmocnienie roli dziedzictwa kulturowego i ochrony
zabytków w rozwoju potencjału kulturowego i kreatywnego Polaków”. Cel główny programu
jest wdrażany poprzez trzy cele szczegółowe:
1. Wspieranie rozwiązań systemowych na rzecz ochrony zabytków w Polsce.
2. Wzmocnienie synergii działania organów ochrony zabytków.
3. Tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze, edukacji
na rzecz dziedzictwa kulturowego oraz jego promocji i reinterpretacji.
Dla przytoczonych powyżej celów szczegółowych wyznaczono kierunki działań. Dla
pierwszego celu szczegółowego przyjęto następujące zadania:
- porządkowanie rejestru zabytków nieruchomych (księgi rejestru A i C);
- przygotowanie ratyfikacji Konwencji UNESCO ds. ochrony dziedzictwa podwodnego;
- wypracowanie jednolitych standardów działania konserwatorskiego w odniesieniu do
wybranych typów i kategorii zabytków nieruchomych;
- wzmocnienie instrumentów ochrony krajobrazu kulturowego;
- opracowanie diagnozy prawnej ochrony zabytków ruchomych;
- opracowanie kompleksowego raportu o stanie zachowania zabytków nieruchomych
wpisanych do rejestru zabytków (księgi rejestru A i C);
- realizacja badań w ramach AZP na obszarach szczególnie istotnych ze względu na
zagrożenia dla dziedzictwa archeologicznego.
Cel szczegółowy nr 2 przedstawia następujące założenia:
- zwiększenie efektywności zarządzania i ochrony zabytków poprzez wdrażanie
infrastruktury informacji przestrzennej o zabytkach;
- wypracowanie standardów, pozwalających na lepszy przepływ informacji pomiędzy
organami ochrony zabytków a społecznościami żyjącymi w otoczeniu zabytków
objętych ochroną;
- podniesienie jakości procesów decyzyjnych w organach ochrony zabytków;
- merytoryczne wsparcie samorządu terytorialnego w ochronie zabytków.
Ostatni cel zakłada poniższe kierunki działań:
- przygotowanie ratyfikacji Konwencji ramowej Rady Europy w sprawie znaczenia
dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa, Faro 2005;
- wspieranie budowania świadomości społecznej funkcji dziedzictwa kulturowego jako
podstawy kształtowania się tożsamości narodowej i społeczności lokalnych;
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- promocja zasobu dziedzictwa za pośrednictwem Internetu;
- zwiększanie dostępu do zasobu dziedzictwa i ułatwienie jego odbioru społecznego.
Oprócz przedstawionych powyżej celi dokument zaznacza w odniesieniu do
kierunków rozwoju, iż ważnym aspektem jest terytorializacja. Polska ze względu na swoją
przeszłość historyczną oraz odmienną aktywność społeczną w wielu strefach charakteryzuje
się zróżnicowanym nasyceniem obiektów zabytkowych. Np. w woj. Warmińsko – Mazurskim
w 2014 r. rejestrowych zabytków nieruchomych występowało 5 823, a w podobnym
powierzchniowo woj. Lubelskim – 3 953.
Przewidziany budżet na lata 2014 – 2017 z udziałem środków z budżetu państwa
oraz szacowanych środków własnych beneficjentów na przewidziane działania wynosi
26 037 205,00 zł.
Realizacja Programu będzie odbywać się na kilku wzajemnie powiązanych
i uzupełniających się poziomach:
- poziom I – Rada Ministrów;
- poziom II – Minister KiDN, Generalny Konserwator Zabytków;
- poziom III – Rada ds. Ochrony Zabytków, Zespół MKiDN ds. KPOZiOnZ przy
Departamencie Ochrony Zabytków, Zespół MKiDN ds. SRKS 2020;
- poziom IV – Narodowy Instytut Dziedzictwa, Narodowy Instytut Muzealnictwa
i Ochrony Zbiorów, podmioty współpracujące z NID w ramach wdrażania KPOZiOnZ,
Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków, podmioty współpracujące z NIMOZ w ramach
wdrażania KPOZiOnZ.
Narodowa Strategia Rozwoju Kultury 2004 - 2020
Kolejnym dokumentem szczebla krajowego jest Narodowa Strategia Kultury 2004 –
2020. Działania uwzględnione w Strategii w bezpośredni sposób przekładają się na rozwój
kultury, ale także na społeczno - ekonomiczny rozwój regionów.
Za misję Narodowej Strategii Rozwoju Kultury uznano: „zrównoważony rozwój kultury
jako najwyższej wartości przenoszonej ponad pokoleniami, określającej całokształt
historycznego i cywilizacyjnego dorobku polski, wartości warunkującej tożsamość narodową
i zapewniającej ciągłość tradycji i rozwój regionów”. W ramach prac Narodowej Strategii
sformułowano następujące cele:
Cel strategiczny: zrównoważenie rozwoju kultury w regionach.
Cele cząstkowe:
1. Wzrost efektywności zarządzania sferą kultury.
2. Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie organizacji działalności
kulturalnej i w systemie upowszechniania kultury.
3. Zmniejszenie dysproporcji regionalnych w rozwoju kultury.
4. Wzrost uczestnictwa i wyrównanie szans w dostępie do szkolnictwa
artystycznego, dóbr i usług kultury.
5. Poprawa warunków działalności artystycznej.
6. Efektywna promocja twórczości.
7. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków.
8. Zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę
infrastruktury kultury.
9. Promocja polskiej kultury za granicą.
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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, design, wydawnictwa,
fonografia).
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 - 2020. Regiony, Miasta, Obszary
Wiejskie
W zakresie przestrzeni i planistyki dokumentem wiodącym na najbliższe lata jest
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 - 2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie.
Poniżej wyszczególniono najistotniejsze zapisy Strategii dotyczące działań
związanych z dziedzictwem kulturowym:
1. Należy wdrażać rozwiązania wykorzystujące potencjał kulturowy
i turystyczny dla rozwoju regionalnego.
2. Kultura nie stanowi pasywnego zasobu regionów, ale aktywnie warunkuje
zarówno rozwój społeczny, jak i ekonomiczny.
3. Należy koncentrować się na przekształceniach struktur gospodarczych
w kierunku gospodarki opartej na wiedzy, na podniesieniu poziomu rozwoju
kapitału ludzkiego i społecznego, na poprawie dostępu do dóbr i usług
publicznych, które wpływają na rozwój potencjałów (takich jak: infrastruktura
teleinformatyczna, edukacja, energia czy kultura).
4. Istotna jest obecność nowych technologii w obszarze kultury.
Zgodnie z zapisami Strategii dzięki rozwojowi lokalnemu w wymiarze społecznokulturowym, gospodarczym, ekologiczno-przestrzennym oraz działaniom wyrównawczym na
rzecz zwiększenia dostępu do usług publicznych, obszary wiejskie staną się lepszym
miejscem do życia, lepiej wykorzystującym dziedzictwo kulturowe i walory środowiska
przyrodniczego, bardziej atrakcyjnym turystycznie i inwestycyjnie oraz bardziej
zintegrowanym ze względu na wzmocnioną tożsamość lokalną.
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
Najważniejszym
krajowym
dokumentem
strategicznym,
dotyczącym
zagospodarowania przestrzennego kraju, jest Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju 2030. W dokumencie tym zakłada się rozwój bogactwa polskich regionów w oparciu
o wykorzystanie wewnętrznych potencjałów polskiej przestrzeni – ich dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego, potencjału gospodarczego, innowacyjnego oraz naukowego.
W Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju określono cel strategiczny polityki
przestrzennego zagospodarowania kraju: „Efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej
terytorialnie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych dla osiągania ogólnych celów
rozwojowych – konkurencyjności, zwiększania zatrudnienia, sprawności funkcjonowania
państwa oraz spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym w długim
okresie”.
Osiąganie celu strategicznego musi się odbywać z zachowaniem spójności
przyrodniczo-kulturowej służącej realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju.
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Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami
wykonanymi na poziomie województwa i powiatu

Samorząd Województwa Pomorskiego prowadzi działania z zakresu ochrony
zabytków jako jednostka samorządu terytorialnego, realizując zadania, wynikające
z zapisów ustawowych. Prócz tego Samorząd Województwa Pomorskiego sprawuje opiekę
nad zabytkami, będąc ich właścicielem.
Na szczeblu wojewódzkim zostały opracowane dokumenty strategiczne, które są
podstawą prawną oraz pozwalają wskazać kierunki działań dla programów na niższych
poziomach jednostek samorządu terytorialnego.
Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020
Dnia 24 września 2012 roku Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął aktualny
dokument Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 458/XXII/12.
W części poświęconej sytuacji społeczno – gospodarczej województwa stwierdzono,
że „Pomorskie charakteryzuje się unikatowym środowiskiem i walorami krajobrazowymi oraz
różnorodnością kulturową, wynikającą z tożsamości regionalnej i lokalnej czerpiącej
z dziedzictwa Kaszub, Kociewia, Powiśla, Żuław i innych części regionu oraz tradycji
morskich i historycznych, w tym solidarnościowych. Dziedzictwo kulturowe coraz częściej
traktowane jest jako istotny czynnik rozwoju lokalnego (sposób na aktywizację gospodarczą,
tworzenie nowych miejsc pracy oraz kreowanie pozytywnego wizerunku danego obszaru).
Dodatkowo znaczenia zaczynają nabierać regionalne produkty kulinarne i żywność wysokiej
jakości”.
Opracowano analizę SWOT dla województwa pomorskiego. Unikatowe dziedzictwo
i różnorodność kulturowa regionu umieszczona została w mocnych stronach.
W Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego ustalono trzy cele strategiczne,
mające charakter ogólny i określające pożądane stany docelowe w ujęciu problemowym. Są
one konkretyzowane przez 10 celów operacyjnych oraz 35 kierunków działań:
1. Nowoczesna gospodarka.
2. Aktywni mieszkańcy.
3. Atrakcyjna przestrzeń.
W ramach celu strategicznego numer 1 wyodrębniono cel operacyjny 1.3.
Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna. Jako wybór strategiczny celu przyjęto „Sieciowe,
kompleksowe, rozpoznawalne co najmniej na poziomie krajowym, oparte o walory naturalne
oraz zasoby dziedzictwa kulturowego, jak również wykorzystujące potencjał oferty kulturalnej
regionu, produkty i pakiety turystyczne; uniezależnienie oferty turystycznej od pory roku, jej
różnicowanie w oparciu o potencjał przemysłu czasu wolnego, a także silniejsza
specjalizacja regionu w zakresie turystyki prozdrowotnej i biznesowej.” Walory naturalne,
kulturalne i dziedzictwa kulturowego, w tym kulinarne, wykorzystywane będą w sposób
racjonalny, efektywny i zrównoważony. Samorząd Województwa Pomorskiego
odpowiedzialny będzie za rozwój unikatowego dziedzictwa regionalnego i ofert kulturalnych.
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Na terenie województwa występują liczne szlaki kulturowe: XX w., Cystersów,
zamków gotyckich, architektury i dziedzictwa hydrotechnicznego Żuław, Kraina w kratę,
latarni morskich, budowli hydrotechnicznych.
Zachowane dziedzictwo i krajobraz kulturowo-przyrodniczy to jeden z oczekiwanych
efektów celu operacyjnego 2.2. Wysoki poziom kapitału społecznego.
Wizja zawarta w dokumencie brzmi: „Pomorskie w roku 2020 to region:
- trwałego wzrostu, w którym uruchamiane i wykorzystywane są zróżnicowane
potencjały terytorialne dla wzmocnienia i równoważenia procesów rozwojowych;
- o unikatowej pozycji, dzięki aktywności społeczeństwa obywatelskiego, silnemu
kapitałowi społecznemu i intelektualnemu, racjonalnemu zarządzaniu zasobami
środowiska, gospodarczemu wykorzystaniu potencjału morza oraz inteligentnym
sieciom infrastrukturalnym i powszechnemu stosowaniu technologii ekoefektywnych;
- będący liderem pozytywnych zmian społecznych i gospodarczych w Polsce
i w obszarze Południowego Bałtyku.”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
przyjął Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 196/20/15 12 lutego 2015 r. Program
jest jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Składa
się z 12 Sekcji, w tym z 11 Osi Priorytetowych:
1. Komercjalizacja wiedzy.
2. Przedsiębiorstwa.
3. Edukacja.
4. Kształcenie zawodowe.
5. Zatrudnienie.
6. Integracja.
7. Zdrowie.
8. Konwersja.
9. Mobilność.
10. Energia.
11. Środowisko.
W ramach osi 6. Integracja wskazano priorytety inwestycyjne, którym jednym z nich
jest priorytet 6c. Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego. W jego
ramach określono cel szczegółowy: zwiększona atrakcyjność turystyczna miejsc
o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych. Stan znacznej części pomorskich
zasobów dziedzictwa kulturowego uniemożliwia jego turystyczne wykorzystanie. Dotyczy to
zarówno budynków osadzonych w charakterystycznych dla województwa pomorskiego
kontekstach krajobrazowych, jak i przestrzeni publicznych cennych układów urbanistycznych
i ruralistycznych. Rozpoznawalne w skali światowej obszary i obiekty zabytkowe stanowią
atrakcje turystyczne, których potencjał nadal nie jest w pełni wykorzystany.
W ramach osi 8. Konwersja działania polegać będą także na ratowaniu,
przywracaniu wartości i otoczeniu ochroną charakterystycznych zabytków lub ich zespołów
(zintegrowanie z osią 6).
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Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego 2030
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zgodnie z zasadą
zintegrowanego planowania strategicznego jest wyrazem przestrzennym Strategii Rozwoju
Województwa. Sejmik Województwa Pomorskiego z dniem 29 grudnia 2016 r. podjął
Uchwałę Nr 318/XXX/16 w sprawie przyjęcia Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Pomorskiego 2030.
Województwo pomorskie charakteryzuje się zróżnicowaniem form i intensywności
występowania obiektów dziedzictwa kulturowego. Jest to pozytywny efekt skomplikowanego
procesu dziejowego oraz występujących warunków naturalnych, dominujących form
użytkowania terenu, zasobności mieszkańców i dostępności trwałych materiałów
budowlanych.
Występuje tu 568 zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków,
w tym osady otwarte, grodziska i cmentarzyska. Odnotowano także 1986 obiektów
nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (stan na 16 sierpnia 2016 r.), w tym układy
urbanistyczne i ruralistyczne, dzieła architektury i budownictwa, dzieła budownictwa
obronnego, pola bitew, miejsca martyrologii i wydarzeń historycznych, dziedzictwo morskie
i rzeczne.
Na terenie województwa wiejska zabudowa drewniana nie jest licznie
reprezentowana. Szczególną rolę m.in. w ich zachowaniu pełnią następujące jednostki:
Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich oraz Muzeum Kultury Ludowej
Pomorza w Swołowie oraz Muzeum Wsi Słowińśkiej w Klukach.
W województwie pomorskim występuje 5 zespołów uznanych przez Prezydenta RP
za Pomniki Historii - zabytki nieruchome o ponadregionalnym znaczeniu, dużych wartościach
historycznych, naukowych i artystycznych, mające znaczenie dla polskiego dziedzictwa
kulturowego oraz 3 parki kulturowe.
W Programie wyznaczono potrzeby i wyzwania w kontekście ochrony środowiska
kulturowego do których należy zaliczyć: utrzymanie walorów środowiska kulturowego,
określenie kryteriów identyfikacji innych obiektów stanowiących dobra kultury współczesnej,
określenie pomorskiej listy zabytków nieruchomych, w tym które mogą zostać uznane za
pomnik historii oraz określenia tych obszarów krajobrazu kulturowego regionu, które z uwagi
na swoje wartości historyczne mają istotne znaczenie dla zachowania krajobrazu
kulturowego regionu.
W dokumencie zawarto rozbudowaną wizję określającą docelowy stan województwa
w 2030 r. W nawiązaniu do tematyki ochrony i opieki zabytków wizja brzmi: „W 2030 roku
w zasadniczych zrębach ukształtowany jest regionalny system obszarów chronionych
i powiązań ekologicznych, który wraz z rozwiniętą siecią pomników historii i parków
kulturowych oraz innymi obiektami zabytkowymi tworzy spójny system ochrony krajobrazu
województwa. Dbałość o obiekty dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz zachowanie
tradycji kulturowych regionu sprzyja rozwojowi turystyki i wspomaga proces identyfikacji
tożsamości kulturowej mieszkańców. W system powiązań ekologicznych województwa
włączone są elementy zielonej infrastruktury na terenach zurbanizowanych (w tym zielone
pierścienie miast).”
Określono cele i kierunki polityki przestrzennego zagospodarowania województwa:
Cel 1. Wysoka jakość przestrzeni zamieszkania i pracy.
Cel 2. Konkurencyjna oraz wielofunkcyjna przestrzeń gospodarcza i bezpieczeństwo.
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Cel 3. Zachowane zasoby i walory środowiska.
Cel 4. Uruchomione potencjały rozwojowe obszarów funkcjonalnych.
W ramach celu 1 wyszczególniono działania i przedsięwzięcia, w tym przygotowanie
analizy dotyczącej skali potrzeb rewitalizacyjnych gmin, z uwzględnieniem zróżnicowanych
uwarunkowań związanych m.in. z udziałem substancji zabytkowej.
W ramach celu 3 wyszczególniono działania i przedsięwzięcia, w tym:
- utrzymanie w dobrym stanie zasobów dziedzictwa kulturowego objętych ochroną
konserwatorską prawną (rejestr zabytków) oraz ustawową (ewidencja zabytków),
w szczególności
zabytkowych
układów
urbanistycznych,
urbanistycznokrajobrazowych i ruralistycznych oraz licznych zamków, zespołów pałacowoparkowych, dworskich, kościołów i założeń klasztornych, obiektów budownictwa
przemysłowego i obronnego, obiektów militarnych i fortyfikacyjnych;
- kompleksowa odnowa i rewaloryzacja definiujących tożsamość regionu
zdegradowanych zabytkowych założeń przestrzennych obszarów historycznych,
obiektów i zespołów zabytkowych (zwłaszcza zespołów pałacowo-parkowych
i dworskich), historycznych (zwłaszcza średniowiecznych) układów ruralistycznych,
zarówno wpisanych do rejestru, jak i uwzględnionych w ewidencji zabytków oraz
pozostających poza nimi, z uwzględnieniem wymogów konserwatorskich oraz
lokalnego charakteru zabudowy;
- zachowanie, odtwarzanie dawnych układów terenów zielonych: cmentarzy
historycznych, alei, szpalerów, założeń parkowych;
- eliminowanie funkcji użytkowych obniżających wartości historyczne obiektów
zabytkowych oraz obiektów kolidujących z walorami kulturowymi obszarów
zabytkowych;
- wzmacnianie istniejących oraz nadawanie (w sposób nieumniejszający ich wartości
kulturowej) obiektom zabytkowym nieużytkowanym nowych funkcji kulturalnych,
turystycznych i edukacyjnych w celu efektywnego i racjonalnego gospodarowania
zasobami dziedzictwa kulturowego, podnoszenia atrakcyjności poszczególnych
obszarów oraz tworzenia miejsc pracy;
- Wpisanie najcenniejszych obiektów, zespołów zabudowy i układów przestrzennych
stanowiących dobra kultury współczesnej do rejestru zabytków, w celu objęcia ich
ochroną konserwatorską.
Odnotowano informację o regionalnych trasach rowerowych znajdujących się m.in.
na terenie Gminy Luzino – trasa nr 114 Wejherowo – Łeba oraz 139 Luzino – Linia, które
przebiegają obok obiektów zabytkowych.
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Pomorskiego na lata 2016 - 2019
Sejmik Województwa Pomorskiego z dniem 26 września przyjął Uchwałę Nr
274/XXVI/16, a załącznikiem do niej został PONZ.
Dokument, jakim jest wojewódzki program opieki nad zabytkami, to strategiczne
narzędzie samorządu wojewódzkiego, którego głównym zamierzeniem jest stworzenie
warunków dla kreowania i realizowania zadań z zakresu ochrony zabytków na terenie
województwa pomorskiego oraz wykorzystanie dziedzictwa kulturowego jako czynnika
wpływającego na realizację planów rozwojowych regionu w zakresie jakości życia
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mieszkańców oraz wzrostu konkurencyjności gospodarki. Dziedzictwo kulturowe
województwa pomorskiego zajmuje szczególne miejsce wśród polskiego dziedzictwa
narodowego. Na całokształt tego dziedzictwa składają się materialne i niematerialne wartości
poszczególnych obiektów, miejsc i krajobrazów kulturowych. Prezentowany Program jest
kolejną, trzecią już edycją tego dokumentu, realizowaną przez samorząd województwa
pomorskiego.
W programie przedstawiono: prawne i strategiczne uwarunkowania ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami, charakterystykę zasobów dziedzictwa kulturowego województwa
pomorskiego, w tym dziedzictwo morskie i rzeczne, niematerialne dziedzictwo kulturowe,
zabytki nieruchome, zabytki ruchome, a także opiekę nad zabytkami samorządu
województwa pomorskiego, zdiagnozowane problemy i wyzwania, dotychczasową realizację
wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami, analizę SWOT, system realizacji programu
oraz koordynację, monitorowanie i ocenę realizacji programu.
Podtrzymano cel wskazany w poprzednim okresie programowania: „Wzmocnienie
poziomu ochrony i opieki nad dziedzictwem kulturowym województwa pomorskiego, służące
zachowaniu zabytków, budowaniu tożsamości regionalnej oraz promocji turystycznej
regionu.”
Wskazano następujące priorytety za pomocą których realizowany będzie ww. cel:
- zachowanie dziedzictwa kulturowego miast i wsi;
- zachowanie kulturowego dziedzictwa morskiego i rzecznego;
- badanie, dokumentacja i promocja dziedzictwa kulturowego;
- opieka nad zabytkami stanowiącymi mienie i własność samorządu województwa
pomorskiego.
Główne kierunki przypisane do poszczególnych priorytetów w zakresie ochrony
i opieki nad zabytkami przewidywane przez Program Opieki nad Zabytkami Województwa
Pomorskiego to:
- zachowanie dziedzictwa kulturowego miast i wsi regionu służące budowaniu
tożsamości mieszkańców;
- zachowanie dziedzictwa kulturowego miast i wsi regionu służące budowaniu
atrakcyjnej oferty kulturalnej i turystycznej;
- ochrona i ekspozycja charakterystycznych elementów krajobrazu kulturowego, w tym
zachowanie wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi
charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej;
- zachowanie kulturowego dziedzictwa morskiego i rzecznego służące budowaniu
tożsamości regionalnej;
- zachowanie kulturowego dziedzictwa morskiego i rzecznego służące budowaniu
atrakcyjnej oferty kulturalnej i turystycznej;
- ochrona i ekspozycja charakterystycznych elementów krajobrazu kulturowego;
- poszerzanie wiedzy dotyczącej dziedzictwa kulturowego regionu;
- edukacja i popularyzacja wiedzy o regionalnym dziedzictwie kulturowym;
- szeroki dostęp do informacji o dorobku kultury regionalnej;
- specjalistyczne rozpoznanie badawcze poszczególnych obiektów, zespołów oraz
obszarów zabytkowych związane z przygotowywanym lub realizowanym procesem
inwestycyjnym;
- poprawa stanu obiektów i zespołów zabytkowych;
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- koordynacja działań dotyczących zachowania, eksponowania i promocji walorów
dziedzictwa kulturowego między różnymi jednostkami organizacyjnymi województwa
pomorskiego;
- eksponowanie wartości kulturowych obiektów – niezależnie od ich przeznaczenia;
- podnoszenie kwalifikacji administratorów obiektów.
W Programie opisano dziedzictwo niematerialne, w tym język regionalny.
Zaznaczono, że na terenie Gminy Luzino wprowadzono podwójne nazwy miejscowości,
a język kaszubski, jest językiem pomocniczym.
Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej
„Pomorska Podróż”
Program przyjęty został przez Zarząd Województwa Pomorskiego dnia 3 listopada
2016 roku Uchwałą Nr 1123/185/16 i jest jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju
Województwa Pomorskiego.
W Programie uszczegółowiono cel operacyjny „Unikatowa oferta turystyczna
i kulturalna ze SRWP oraz 2 kierunki działań: rozwój sieciowych i kompleksowych produktów
turystycznych oraz stworzenie rozpoznawalnej, wysokiej jakości kulturalnej.
Zdiagnozowano sytuację w obszarze turystyki i kultury, w tym tematykę zabytków.
Podkreślono tożsamość kulturową Kaszub oraz dziedzictwo kulturowe drewnianego
budownictwa regionu. Sporządzono analizę SWOT, gdzie w słabych stronach wskazano zły
stan zachowania znacznej części obiektów zabytkowych oraz słabe udokumentowanie
i wykorzystanie potencjału dziedzictwa niematerialnego. W mocnych stronach wskazano na
dużą różnorodność województwa pod względem elementów dziedzictwa kulturowego oraz
bogate dziedzictwo niematerialne.
W dokumencie przedstawiono 3 wyzwania:
1. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego.
2. Całoroczna, sieciowa i kompleksowa oferta turystyczna i kulturowa.
3. Wizerunek regionu (tożsamość kulturowa i jakość usług turystycznych).
Na ich podstawie wyznaczono następujące cele i priorytety:
Cel główny: unikatowa oferta turystyczna i kulturowa
Cel szczegółowy 1: zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa
kulturowego i naturalnego.
Cel szczegółowy 2: całoroczna, sieciowa i kompleksowa oferta, wzmacniająca wizerunek
regionu.
Priorytet 1.1: opieka i ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego.
Priorytet 1.2: zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa naturalnego.
Priorytet 2.1: nowoczesne rozwiązania infrastrukturalne i przestrzenne.
Priorytet 2.2: oferta wolnego czasu.
Priorytet 2.3: rozpoznawalny turystyczny wizerunek regionu.
W ramach priorytetu 1.1 zaproponowano działanie 1.1.1 poprawa stanu obiektów i obszarów
zabytkowych, gidze jednostką odpowiedzialną za realizację będzie Departament Kultury
UMWP.
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Strategia Rozwoju Powiatu Wejherowskiego 2011-2020
Strategię Rozwoju Powiatu Wejherowskiego przyjęła Rada Powiatu Wejherowskiego
dnia 29 października 2010 roku uchwałą Nr III/XLVII/419/10.
Uchwalenie nowej Strategii Rozwoju Powiatu Wejherowskiego 2011-2020 stało się
konieczne z powodu zdezaktualizowania się dotychczas obowiązującej Strategii Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wejherowskiego na lata 2000- 2010 uchwalonej 23
sierpnia 2000 r. i aktualizowanej 31 października 2003 r. Strategia pozwala na zapewnienie
ciągłości i trwałości w decyzjach władz powiatu bez względu na bieżące uwarunkowania
polityczne. W skład dokumentu wchodzą następujące rozdziały: wstęp, raport o stanie
powiatu wejherowskiego, wyniki konsultacji społecznych, analiza SWOT, priorytety, cele
strategiczne i kierunki działań oraz wdrażanie i monitorowanie SRPW 2011-2020.
W raporcie o stanie powiatu przedstawiono m.in. charakterystykę sfery kulturalnej
oraz obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych WP, w tym z terenu Gminy Luzino.
Wymieniono tu imprezy z Powiatowego Kalendarza Imprez, w tym również organizowane
w Gminie Luzino.
W analizie SWOT nie znalazły się zagadnienie związane z dziedzictwem kulturowym.
W Strategii określono następujące priorytety oraz cele strategiczne:
1. Konkurencyjna gospodarka, wysoki poziom edukacji oraz trwałego zatrudnienia,
efektywna administracja, podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej i osiedleńczej
powiatu.
1.1. Stwarzanie
konkurencyjnych
warunków
prowadzenia
działalności
gospodarczej i powstawania trwałych miejsc pracy.
1.2. Rozwój systemu edukacji i wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców.
1.3. Efektywna administracja i wykorzystywanie środków zewnętrznych oraz Unii
Europejskiej.
1.4. Zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej oraz osiedleńczej.
2. Wysoka jakość życia, zdrowe i zintegrowane społeczeństwo, troska
o niepełnosprawnych i bezpieczeństwo, wszechstronne wykorzystanie kapitału
ludzkiego, zachowanie dziedzictwa kulturowego.
2.1 Zdrowe, silne i zintegrowane społeczeństwo.
2.2 Koordynowanie i promowanie bezpieczeństwa ludzi.
2.3 Rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
2.4 Utrzymanie wysokiego poziomu kultury oraz zachowanie dziedzictwa
kulturowego.
3. Wzmacnianie infrastruktury komunikacyjnej, ochrona środowiska naturalnego oraz
walorów przyrodniczo-krajobrazowych.
3.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej.
3.2 Ochrona środowiska naturalnego oraz racjonalne gospodarowanie zasobami
przyrodniczymi.
Do celu strategicznego 2.4 przypisano następujące kierunki działań:
1. Stwarzanie warunków dla rozwoju różnych form twórczości.
2. Utrwalanie dziedzictwa regionalnej kultury.
3. Poprawa dostępności do oferty kulturalnej.
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UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE OCHRONY DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO

V.

5.1

Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami
wykonanymi na poziomie gminy (analiza dokumentów programowych
gminy)

Poniżej ukazano wybrane dokumenty strategiczne dla Gminy Luzino.
Wyszczególniono oraz przedstawiono zagadnienia w zakresie dziedzictwa kulturowego
gminy. Programy strategiczne stanowiły wytyczne do opracowania niniejszego dokumentu.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino
Ostatnia zmiana Studium miała miejsce 31 sierpnia 2017 r. i przyjęta została przez
Radę Gminy Luzino Uchwałą Nr XXXII/355/2017. Zawarte w dokumencie ustalenia określają
uwarunkowania oraz kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Luzino w jej
granicach administracyjnych.
W rozdziale poświęconym uwarunkowaniom wynikającym ze stanu dziedzictwa
kulturowego i zabytków wymieniono obiekty i obszary objęte ochroną konserwatorską:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zabytki wpisane do rejestru zabytków nieruchomych woj. pomorskiego.
Zabytki wpisane do ewidencji zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Strefy ochrony archeologicznej wpisane do rejestru zabytków.
Pozostałe strefy objęte ochroną archeologiczną.
Strefy ochrony konserwatorskiej dobrze zachowanych układów ruralistycznych wsi.
Zespoły dworsko-parkowe.

Dla wydzielonych stref ochrony archeologicznej ustala się wymóg uzgodnienia
i opiniowania wszystkich planów i projektów inwestycyjnych zlokalizowanych na ich terenie
z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku. Przede wszystkim trzeba
pamiętać o nadrzędnym celu ochrony zabytków archeologicznych jakim jest ich zachowanie
in situ, czyli w miejscu ich pierwotnego występowania, przez zachowanie ich dla przyszłych
pokoleń w stanie możliwie nienaruszonym. Informacje o stanowiskach, obecnie
niewidocznych na powierzchni ziemi zabytkach, mogą znajdować się w przewodnikach
i folderach dotyczących Gminy Luzino lub poszczególnych miejscowości.
Układy przestrzenne wsi: Dąbrówka, Milwino, Luzino, Barłomino, Robakowo i Zelewo
uznano jako warte zachowania i ochrony. Zaproponowano także ochronę zespołów dworsko
– parkowych we wsiach: Kochanowo, Sychowo, Wyszecino, Barłomino i Charwatynia.
W dokumencie zaprezentowano analizę SWOT wynikającą z potrzeb i możliwości
rozwoju gminy. W słabych stronach zaznaczono, że na terenie gminy nie występują obiekty
zabytkowe o znaczących atrakcjach turystycznych.
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Określono także kierunki w zakresie ochrony środowiska kulturowego. Wyznaczono
także kierunki ochrony i kształtowania środowiska kulturowego oparte o ochronę krajobrazu
kulturowego oraz ochronę dziedzictwa kulturowego, która realizowana będzie poprzez:
a) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego,
b) umieszczenie w rejestrze zabytków obiektów o zachowanych wartościach,
c) ochronę obiektów wpisanych do ewidencji zabytków,
d) ochronę historycznych układów ruralistycznych,
e) ochronę budynków o wartościach kulturowych, powstałych przed 1945 r.,
f) ochronę, utrzymanie i uporządkowanie reliktów nieczynnych cmentarzy, związanych
z dawnymi majątkami w Barłominie i Kębłowie,
g) ochronę stanowisk i obiektów archeologicznych,
h) ochronę ekspozycji obszarów, obiektów i zespołów zabudowy historycznej poprzez
zachowanie cech ukształtowania i pokrycia terenu oraz w sposób uwzględniający lub
podkreślający walory widokowe eksponowanych obszarów, obiektów i zespołów
zabudowy.
Wyznaczono obiekty, które mogłyby być wpisane dodatkowo do rejestru zabytków:
 Barłomino:
oficyna dworska - z końca XIX wieku , jedyny zachowany budynek mieszkalny
z dawnego majątku. Dobrze utrzymany,
park podworski - związany z układem wodnym w pobliskim lesie, z zachowanym
starodrzewem. Dobrze zachowany. Pozostałość dużego założenia
parkowego związanego niegdyś z pałacem i folwarkiem, dzisiaj
funkcjonującym osobno - teren szkoły,
 Luzino – kapliczka barokowa (przy ul. Długiej),
 Sychowo – folwark w dawnym zespole dworskim. Dobrze zachowany aczkolwiek niepełny
zespół zabudowań folwarku z przełomu XIX i XX wieku. Skala i charakter zabudowy
reprezentatywny dla rejonu,
 Tępcz – dom nr 45, jeden z niewielu już budynków o konstrukcji ryglowej tak niegdyś tu
powszechnej, z końca XIX wieku. Dawny budynek karczmy usytuowany przy drodze do
dworu.
Ochrona historycznych układów ruralistycznych obejmować będzie wsie: Barłomino,
Luzino oraz Dąbrówka, Milwino, Tępcz, Zelewo.

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Luzino
Na terenie gminy obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Poniżej wymieniono MPZP, bądź ich zmiany wraz z nazwą oraz numerem Uchwały oraz
dniem ich podjęcia. Są to dokumenty obowiązujące lub dokumenty ze zmianami:

5

Obecnie Tępcz – dom, ul. Ks. Rotty 4
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Tabela 2. Rejestr MPZP Gminy Luzino
REJESTR MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
LUZINO
Uchwała Rady Gminy Luzino Nr XII/90/95 z dnia 20 lipca 1995 r. opublikowane
w Dz. U. Woj. Gd. Nr 28, poz. 28 z dnia 20 listopada 1995 r.
Lp. Pozycja Nr
Nr dz.
Wieś
Uwagi
uch.
1
28
90
86/3, 87/3
Robakowo
Uchwała Rady Gminy Luzino Nr XXXIV/..../98 z dnia 6 lutego 1998 r. opublikowane
w Dz.U. Woj. Gd. Nr 68 z dnia 19 października 1998 r.
2
349
248
Część 29
Barłomino
3
351
251
45
Robakowo
4
352
252
Część 109
Robakowo
5
353
253
Część 195/3
Sychowa
6
354
254
Część 261/2
Sychowo
Uchwały Rady Gminy Luzino Nr XXXIV/255/98 z dnia 6 lutego 1998 r. opublikowane
w Dz. U. Woj. Gd. Nr 72, poz. 364 z dnia 26 października 1998 r.
7
Część 79
Wyszecino
Uchwały Rady Gminy Luzino Nr III/25/98 z dnia 29 grudnia 1998 r. opublikowane
w Dz.U. Woj. Pom. Nr 37, poz. 153 z dnia 21 kwietnia 1999 r.
8
Część 21
Barłomino
Jan Halk
Uchwała Rady Gminy Luzino Nr XXXIV/255/2002 z dnia 15 marca 2002 r. opublikowane
w Dz.U. Woj. Pom. Nr 28, poz. 681 z dnia 6 maja 2002 r.
9
Cz. 67
Barłomino
10
39/10-12, 39/15-19, 39/25
Robakowo
11
41/17-19
Robakowo
12
39/22-24
Robakowo
13
57/20
Robakowo
14
70/1
Robakowo
15
Cz. 125/9
Robakowo
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26

27

28

29

210/8, 210/9

Sychowo
Robakowo
Cz. 259
Sychowo
Robakowo
Cz. 183/4
Sychowo
Robakowo
86
Wyszecino
Cz.10/10
Milwino
Cz. 44/16
Milwino
63
Dąbrówka
86/7
Zelewo
Uchwały Rady Gminy Luzino Nr XXXIV/……../2002 z dnia 15 marca 2002 r. opublikowane
w Dz.U. Woj. Pom. Nr 74, poz. …… z dnia 8 listopada 2002 r.
1626
249
19/3
Barłomino
1627
250
Cz. 127/7
Robakowo
1628
252
115/9, cz. 115/20, 115/21-26
Robakowo
Uchwały Rady Gminy Luzino Nr XXXIV/251/2002 z dnia 15 marca 2002 r. opublikowane
w Dz.U. Woj. Pom. Nr 42, poz.986 z dnia 21 czerwca 2002 r.
39/26-28
Robakowo
Uchwały Rady Gminy Luzino Nr XXXIV/254/2002 z dnia 15 marca 2002 r. opublikowane
w Dz.U. Woj. Pom. Nr 98, poz. 2601 z dnia 30 grudnia 2002 r.
241/2
Wyszecino
Uchwały Rady Gminy Luzino Nr XXXVII/278/2002 z dnia 4 lipca 2002 r. opublikowane
w Dz.U. Woj. Pom. Nr 16, poz. 155 z dnia 3 lutego 2003 r.
Cz. 95/3
Robakowo
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Uchwała Rady Gminy Luzino Nr XIV/146/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. opublikowane
w Dz.U. Woj. Pom. Nr 12, poz. 245 z dnia …………….
30
dawniej - cz. 57/3 i cz. 57/4, obecnie Robakowo
293/1, 293/2, 293/3, 293/4, 293/5
Uchwała Rady Gminy Luzino Nr IX/96/2003 z dnia 15 października 2003 r. opublikowane
w Dz.U. Woj. Pom. Nr 55, poz. 1068 z dnia 6 maja 2004 r.
31
Cz. 82/6 część północna
Robakowo
Uchwała Rady Gminy Luzino Nr IX/97/2003 z dnia 15 października 2003 r. opublikowane
w Dz.U. Woj. Pom. Nr 55, poz. 1069 z dnia 6 maja 2004 r.
32
Cz. 82/6 część południowa
Robakowo
Uchwała Rady Gminy Luzino Nr IX/98/2003 z dnia 15 października 2003 r. opublikowane
w Dz.U. Woj. Pom. Nr 55, poz. 1070 z dnia 6 maja 2004 r.
33
36/32
Robakowo
Uchwała Rady Gminy Luzino Nr IX/99/2003 z dnia 15 października 2003 r. opublikowane
w Dz.U. Woj. Pom. Nr 55, poz. 1071 z dnia 6 maja 2004 r.
34
36/45
Robakowo
Uchwała Rady Gminy Luzino Nr IX/100/2003 z dnia 15 października 2003 r. opublikowane w
Dz.U. Woj. Pom. Nr 55, poz. 1072 z dnia 6 maja 2004 r.
35
34/7
Robakowo
Uchwała Rady Gminy Luzino Nr IX/101/2003 z dnia 15 października 2003 r. opublikowane w
Dz.U. Woj. Pom. Nr 55, poz. 1073 z dnia 6 maja 2004 r.
36
39/13 i 39/14
Robakowo
Uchwała Rady Gminy Luzino Nr IX/102/2003 z dnia 15 października 2003 r. opublikowane w
Dz.U. Woj. Pom. Nr 56, poz. 1088 z dnia 10 maja 2004 r.
37
210/10
Sychowo
Uchwała Rady Gminy Luzino Nr IX/103/2003 z dnia 15 października 2003 r. opublikowane w
Dz.U. Woj. Pom. Nr 56, poz. 1089 z dnia 10 maja 2004 r.
38
225/1
Wyszecino
Uchwała Rady Gminy Luzino Nr IX/104/2003 z dnia 15 października 2003 r. opublikowane w
Dz.U. Woj. Pom. Nr 56, poz. 1090 z dnia 10 maja 2004 r.
39
Cz. 21 i cz. 22
Wyszecino
Uchwała Rady Gminy Luzino Nr IX/105/2003 z dnia 15 października 2003 r. opublikowane w
Dz.U. Woj. Pom. Nr 56, poz. 1091 z dnia 10 maja 2004 r.
40
48/3
Milwino
Uchwała Rady Gminy Luzino Nr IX/106/2003 z dnia 15 października 2003 r. opublikowane w
Dz.U. Woj. Pom. Nr 56, poz. 1092 z dnia 10 maja 2004 r.
41
Cz. 164/8
Milwino
Uchwała Rady Gminy Luzino Nr IX/107/2003 z dnia 15 października 2003 r. opublikowane w
Dz.U. Woj. Pom. Nr 56, poz. 1093 z dnia 10 maja 2004 r.
42
Cz. 20/1
Tępcz
Uchwała Rady Gminy Luzino Nr XIII/114/2007 z dnia 06 grudnia 2007 r. opublikowane
w Dz.U. Woj. Pom. Nr 15, poz. 381 z dnia 28 luty 2008 r.
43
cz. 204
Sychowo
Uchwała Rady Gminy Luzino Nr XIII/116/2007 z dnia 06 grudnia 2007 r. opublikowane
w Dz.U. Woj. Pom. Nr 15, poz. 383 z dnia 28 luty 2008 r.
44
86/8, 86/9, 86/10, 86/11, 86/12, 86/13,
Zelewo
86/14, 86/15, 86/16, 86/17, 86/18,
86/19, 86/20, 86/21, 86/22, 86/23,
86/24, 86/25, 86/26, 86/27, 86/28,
86/29

45

46

Uchwała Rady Gminy Luzino Nr XVI/141/2008 z dnia 31 marca 2008 r. opublikowane
w Dz.U. Woj. Pom. Nr 81, poz. 2111 z dnia 28 lipca 2008 r.
135, 136, 140, 151 i 154
Milwino
Uchwała Rady Gminy Luzino Nr XXV/228 z dnia 5 grudnia 2008r. opublikowane w
Dz.U. Woj. Pom. Nr.36,poz.678 z dn.12 marca 2009r.
164, 285/4, 286/2, 91/2
Zelewo
Uchwała Rady Gminy Luzino Nr XXXVI/331 z dnia 7 grudnia 2009r. opublikowane w
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Dz.U. Woj. Pom. z dn.15 marca 2010 r., Nr.36, poz. 602
27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 33/7,
Barłomino
33/8, 33/12, 32
Uchwała Rady Gminy Luzino Nr XXXVI/332 z dnia 7 grudnia 2009r. opublikowane w
Dz.U. Woj. Pom. z dn.15 marca 2010 r., Nr.36, poz. 603
Cz. 126
Dąbrówka
Uchwała Rady Gminy Luzino Nr XXXVI/335 z dnia 7 grudnia 2009r. opublikowane w
Dz.U. Woj. Pom. z dn.17 marca 2010 r., Nr.37, poz. 610
10/21, 53/7, 64/2
Milwino
Uchwała Rady Gminy Luzino Nr XXXVI/336 z dnia 7 grudnia 2009r. opublikowane w
Dz.U. Woj. Pom. z dn.17 marca 2010 r., Nr.37, poz. 611
41/28, 41/29, 41/30, 41/31, 41/32, 32/4,
Robakowo
34/19, 34/20, 34/21, 34/22-34/28, 36/50
Uchwała Rady Gminy Luzino Nr XXXVI/337 z dnia 7 grudnia 2009r. opublikowane w
Dz.U. Woj. Pom. z dn.17 marca 2010 r., Nr.37, poz. 612
208/27, 208/29-208/36, cz. 208/37,
Sychowo
208/38
Uchwała Rady Gminy Luzino Nr XXXVI/338 z dnia 7 grudnia 2009r. opublikowane w
Dz.U. Woj. Pom. z dn.17 marca 2010 r., Nr.37, poz. 613
102
Wyszecino
Uchwała Rady Gminy Luzino Nr XXXVI/339 z dnia 7 grudnia 2009r. opublikowane w
Dz.U. Woj. Pom. z dn.17 marca 2010 r., Nr.37, poz. 614
8/1, 11, 12 ( 303 scalenie ), 32, 49/1,
Zelewo
49/2

55

56

Uchwała Rady Gminy Luzino Nr XXXVI/340 z dnia 7 grudnia 2009r. opublikowane w
Dz.U. Woj. Pom. z dn.17 marca 2010 r., Nr.37, poz. 615
260/17
Zielnowo

Uchwała Rady Gminy Luzino Nr XXXIX/353/2010 z dnia 24 marca 2010r. opublikowane w Dz.U.
Woj. Pom. z dn. 07 czerwca 2010 r., Nr.81, poz. 1456
57
Cały obręb Luzino
Luzino
Uchwała Rady Gminy Luzino Nr XLIII/382/2010 z dnia 28 czerwca 2010r. opublikowane w
Dz.U. Woj. Pom. z dn. 10 sierpnia 2010 r., Nr.102, poz. 2009
Trasa gazociągu DN 700
Dąbrówka,
Robakowo
Uchwała Rady Gminy Luzino Nr XLVI/407/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r.
Dz. U. Woj. Pom. Nr 131, poz. 2528 z dnia 27 października 2010 r.
204 (zakres dz. nr 204/1 i 204/2)
Sychowo
Uchwała Rady Gminy Luzino Nr IV/16/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.
Dz. U. Woj. Pom. Nr 36 , poz. 815 z dnia 04 kwietnia 2011r.
59
7/9
Zelewo
Uchwała Nr XV/156/2012 RADY GMINY LUZINO z dnia 29 lutego 2012r.
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1984 z dnia 08.06.2012 r.
Zmiana uchwał:
Robakowo
1 zmiana
1. XXXIV/250/02 z dnia 15 marca
2002 r.
2. XXXIV/252/02 z dnia 15 marca 2002
r.
3. XXXIV/255/2002 z dnia
15 marca 2002 r.
4. XXXIV/251/2002 z dnia
15 marca 2002 r.
Uchwała Rady Gminy Luzino Nr XIX/217/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku
Dz.Urz.Woj.2012.poz.2645 Ogłoszony :2012.08.10
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Luzino

151/9 i 151/10
287/28 i 287/29
1248/3 i 1248/4
1247/2
448 i 449
272/44
83/35
796, 826/3, 795/4, 794, 793/1, 793/3,
792/5, 791/3, 789/8, 825/17, 826/4

Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino

913/15, 913/16, 913/17, 913/18,
913/23, 913/24, 913/25, 913/26

Luzino

1064/7

Luzino

2 zmiana

287/16
Luzino
251/1, 251/2, 251/3, 251/4, 251/5,
Luzino
251/6, 251/7
306/5 i 306/6 (przed podziałem działka
Luzino
nr 306/1)
852/1 i 854/7
Luzino
890
Luzino
571 i 573/3
Luzino
289/5
Luzino
802/4 i 802/5
Luzino
1005/2, 1005/3, 1005/4
Luzino
Uchwała Rady Gminy Luzino Nr XIX/218/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku
DZ.URZ.WOJ.2012.POZ.2646 Ogłoszony 2012.08.10
221/2, 221/3 i 221/4
Luzino
3 zmiana
Uchwała NR XXVII/322/2013 RADY GMINYU LUZINO z dnia 20 marca 2013 roku
DZ.URZ.WOJ.2013.POZ.2267 Ogłoszony 2013.05.27
991/2

Luzino

624/2 i 625/60 , 625/65
Luzino
1355/4 i 1370 , 1453
Luzino
191/19 , 191/20, 191/21, 191/22,
4 zmiana
191/23, 191/24, 191/25, 191/26,
Luzino
191/27,
437/4 i 437/6, 437/8, 437/5 (po
Luzino
podziale 437/9 i 437/10)
898/4 , 898/3
Luzino
Uchwała NR XXVIII/343/2013 RADY GMINY LUZINO z dnia 23 maja 2013r.
W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miejscowości Luzino ( działka nr 1447) , gm. Luzino.
DZ.URZ.WOJ.2013.POZ.3050 Ogłoszony 30.07.2013r.
1447
Luzino
Uchwała Nr XXIX/364/2013 z dnia 26 czerwca 2013r.
Dz.U. Woj. Pom. poz. 3174 z dnia 14 sierpnia 2013 r.
60

61

Dz. nr 85/13, 85/14, 85/15, 85/29,
85/36, 85/39, 85/41, 85/42, 85/43,
85/44, 85/45, 85/46

5 zmiana

Dąbrówka

Uchwała Nr XXIX/366/2013 z dnia 26 czerwca 2013r.
Dz.U. Woj. Pom. poz. 3104 z dnia 5 sierpnia 2013 r.
Dąbrówka
Dz. nr 194/9, 194/11, 194/12
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Dz. nr 85/8 i cz. dz. nr 85/13
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Barłomino

Uchwała NR XXIX/367/2013 RADY GMINY LUZINO z dnia 26 czerwca 2013r.
DZ.URZ.WOJ.2013.POZ.3189 Ogłoszony 2013.08.21
31/36 i 31/70

Luzino

6 zmiana

Uchwała NR XXIX/365/2013 RADY GMINY LUZINO z dnia 26.06.2013r.
DZ.URZ.WOJ.2013.POZ.3142 Ogłoszony 12 sierpnia 2013 roku
24

63

Luzino

7 zmiana

Uchwała Nr XXXII/389/2013 RADY GMINY LUZINO z dnia 15 października 2013 .
Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 3961 z dnia 18listopada 2013 roku
Zmiana uchwały
Nr XXXVI/340/2009 Rady Gminy
Zielnowo
8 zmiana
Luzino z dnia 07.12.2009 r.
działka nr 260/17
Uchwała Nr XXXIV/402/2013 RADY GMINY LUZINO z dnia 21 listopada 2013 roku
Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 4632 z dnia 17 grudnia 2013 roku
Uchwalenie zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego
Luzino
9 zmiana
fragmentu wsi Luzino ( działka nr
117/6), gm. Luzino
Uchwała Nr XXXIV/403/2013 RADY GMINY LUZINO z dnia 21 listopada 2013 roku
Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 4650 z dnia 18 grudnia 2013 roku

64

65

Uchwalenie MPZP dla działek nr 31 i
259

Dąbrówka

Uchwała Nr XXXVIII/451/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2014 r.
Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1728 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
Uchwalenie zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego
10
Luzino
fragmentu wsi Luzino ( działka nr
zmiana
105/11), gm. Luzino
Uchwała Nr XXXVIII/452/2043 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2014 r.
Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1811 z dnia 8 maja 2014 r.
Uchwalenie zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego
fragmentu wsi Luzino (działki nr 32/10,
11
32/9, 903, 1080/3, 10/3, 11/17, 11/21,
Luzino
zmiana
11/16, 11/20, 11/19, 11/15, 11/18, 12/2,
13/3, 13/4, 16/3, 20/6, 20/5, 21, 22/1,
22/3, 22/4, 22/2, 22/5) gm. Luzino
Uchwała Nr XLV/501/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2014 roku
Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 3944 z dnia 20 listopada 2014 roku
Uchwalenie zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego
12
Luzino
fragmentu wsi Luzino ( działki nr 117/4,
zmiana
718/27 i nr 94/36), gmina Luzino
Uchwała Nr CLV/503/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2014 roku
Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 4177 z dnia 28 listopada 2014 roku
Uchwalenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Robakowo
fragmentu wsi Robakowo ( działka nr
86/7 i cz. dz. nr 86/8), gm. Luzino
Uchwała Nr XLV/502/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2014 roku
Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 4234 z dnia 2 grudnia 2014 roku
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Uchwalenie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Luzino
fragmentu wsi Luzino (działki nr 94/53,
951, 1131/6), gmina Luzino
Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 25 marca 2015 roku
Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1472 z dnia 29 kwietnia 2015 roku
Uchwalenie zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego
fragmentu wsi Barłomino część działki
nr 67 zatwierdzonego Uchwałą nr
XXXIV/255/2002 Rady Gminy Luzino z
dnia 15 marca 2002 roku, w sprawie
uchwalenia Miejscowych Planów
Barłomino
Zagospodarowania Przestrzennego
fragmentów wsi Kochanowo (obręb
Kębłowo), Barłomino, Robakowo,
Sychowo, Wyszecino, Milwino,
Dąbrówka, Zelewo, gm. Luzino w
zakresie fragmentu miejscowości
Barłomino ( działki nr 67/2 i nr 67/3)
Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 25 marca 2015 roku
Dz .Urz. Woj. Pom. poz. 1555 z dnia 11 maja 2015 roku
Uchwalenie zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego
fragmentu wsi Milwino, działki nr 135,
Milwino
136, 140, 151, 154 na terenie gminy
Luzino w zakresie działki nr 140
Uchwała Nr XIII/131/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 14 grudnia 2015 roku
Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 266 z dnia 27 stycznia 2016 roku
Uchwalenie zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego wsi
Luzino
Luzino (obręb geodezyjny Luzino) gm.
Luzino, w zakresie działki nr 951
Uchwała Nr XIII/130/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 14 grudnia 2015 roku
Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 285 z dnia 27 stycznia 2016 roku
Obręb Kębłowo (wsie Kochanowo i
Kębłowo i Kochanowo
Kębłowo)
Uchwała Nr XVII/177/2016 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2016 roku
Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 2095 z dnia 06 czerwca 2016 roku
Uchwalenie zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego wsi
Luzino (obręb geodezyjny Luzino) gm.
Luzino
Luzino, w zakresie działek nr 105/1, nr
1427, nr 939/1
Uchwała Nr XX/197/2016 Rady Gminy Luzino z dnia 23 czerwca 2016 roku
Dz. Urz. Woj. Pom. 2016 poz. 2797 ogłoszony 01.08.2016 r.
Uchwalenie zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego wsi
Luzino (obręb geodezyjny Luzino) gm.
Luzino, w zakresie działek nr 127, nr
Luzino
194/31, nr 302, nr 697/2, nr 698, nr
708/4, nr 708/5, nr 713/16, nr 713/17,
nr 713/20, nr 891/11 i nr 1117
Uchwała Nr XX/198/2016 Rady Gminy Luzino z dnia 23 czerwca 2016 roku
Dz. Urz. Woj. Pom. 2016 poz. 2798 ogłoszony 01.08.2016 r.
Uchwalenie zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego
Zelewo
fragmentów wsi Zelewo (działki nr: 8/1,
11, 12, 32, 49/1, 49/2) w gminie Luzino,

13
zmiana

14
zmiana

15
zmiana

16
zmiana

17
zmiana

18
zmiana

19
zmiana
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w zakresie działek nr 303/2 i nr 303/3
(przed scaleniem i podziałem działka nr
12)
Uchwała Nr XXVIII/295/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2017 roku
Dz. Urz. Woj. Pom. 2017 poz. 1680 ogłoszony 12.05.2017 r.
Uchwalenie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
fragmentów wsi Kębłowo w zakresie
Kębłowo
działek nr 650/2, 650/3, 650/4, 650/6,
657/21, 657/24, 657/25, 655, 656
Uchwała Nr XXIX/320/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 17 maja 2017 roku
Dz. Urz. Woj. Pom. 2017 poz. 2335, ogłoszony 22.06.2017 r.
Uchwalenie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Luzino
wsi Luzino w zakresie działek nr 33/6 i
cz. dz. nr 31/70

Green K e y

20
zmiana

21
zmiana

Źródło: UG Luzino

Dla części terenów objętych miejscowym planem ustalono zasady ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Jednakże obecnie na
terenie gminy funkcjonują również MPZP uchwalone przed 2003 r., czyli rokiem kiedy
opublikowano ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Niezależnie od szczegółowych ustaleń planów w przypadku odkrycia przedmiotu,
który posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego, należy zabezpieczyć
znalezisko, wstrzymać wszelkie prace mogące je uszkodzić lub zniszczyć oraz powiadomić
odpowiednie służby konserwatorskie.
Strategia Rozwoju Gminy Luzino na lata 2016 - 2025
Strategia Rozwoju Gminy Luzino na lata 2016-2025 to dokument planistyczny, który
określa najważniejsze kierunki rozwoju danego obszaru w celu jego harmonijnego
i zrównoważonego rozkwitu oraz ciągłego polepszenia jakości życia jej mieszkańców.
Strategia jest elementem wyjściowym przygotowywania wszystkich planistycznych
dokumentów Gminy. Jest także dokumentem wyrażającym wspólną wizję rozwoju oraz
wyznaczającym drogę do osiągnięcia celów strategicznych.
Sformułowano wizję gminy, która znalazła się w dokumencie:
Gmina Luzino w 2025 to miejsce:
- gdzie żyją i pracują młodzi ludzie, a liczba mieszkańców stale wzrasta (w 2025 Gmina
będzie liczyć 20 000 mieszkańców);
- z rozwiniętą infrastrukturą drogową i dobrą komunikacją z Trójmiastem, Lęborkiem,
Wejherowem i Bytowem;
- atrakcyjne dla przedsiębiorców, rozwoju MŚP i lokowania inwestycji;
- świadczące szeroki wachlarz usług i produktów dla mieszkańców;
- atrakcyjne kulturowo, przyrodniczo, regionalnie i historycznie;
- gdzie można aktywnie, ciekawie i bezpiecznie spędzać wolny czas;
- z dobrze rozwiniętą infrastrukturą techniczną i społeczną;
- gdzie mieszkańcy tworzą wspólnotę obywatelską i darzą się szacunkiem.
Misją Gminy Luzino jest optymalne wdrożenie kierunków działań oraz osiągnięcie
wskaźników opisanych w strategii rozwoju. Poniżej zaprezentowano cele strategiczne:
1. Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Luzino.
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2. Przedsiębiorczość i dobre warunki do inwestowania bazą rozwoju gospodarczego.
3. Ład przestrzenny i zrównoważone środowisko filarami rozwoju gminy.
Jako cele operacyjne wyznaczono:
1.1. Budowanie kapitału społecznego. Integracja mieszkańców Gminy. Promowanie
lokalnych liderów i inicjatyw społecznych.
1.2. Rozwój usług społecznych, profilaktycznych i zdrowotnych.
1.3. Podwyższenie poziomu edukacji i zwiększenie kompetencji zawodowych
mieszkańców Gminy.
2.1 Promocja Gminy jako atrakcyjnego obszaru lokowania inwestycji.
2.2 Wykorzystanie walorów środowiska naturalnego i kulturowego do rozwoju sektora
rekreacji i turystyki.
2.3 Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy. Tworzenie
warunków do rozwoju MŚP.
3.1 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej, sportowej, technicznej
i drogowej Gminy.
3.2 Estetyzacja Gminy i funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni publicznych.
3.3 Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej.
W celu 2.2 żaden z kierunków działań nie odpowiada ochronie i propagowaniu
szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego.
W dokumencie można odnaleźć zapis dotyczący stanu gminy w 2025 r., który brzmi
„obserwować się będzie stały rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Dbać się
będzie o zabytki i pomniki przyrody”.
Na potrzeby Strategii jego wykonawcy przeprowadzili badania ankietowe. Z nich
można wysunąć tezę, że mieszkańcy Gminy Luzino nie traktują priorytetowo działań na
rzecz dziedzictwa kulturowego. Zaproponowane 3 zadania takie jak: odnawianie lokalnych
pomników, zabytków, miejsc pamięci, kultywowanie tradycji społeczności lokalnej lub
tradycyjnych zawodów, czy promocja i rozwój lokalnej aktywności kulturalnej, artystycznej
uzyskały najmniejsze poparcie wśród 13 zaproponowanych działań.

5.2

Charakterystyka zasobów oraz analiza stanu dziedzictwa i krajobrazu
kulturowego gminy

5.2.1. Zarys historii obszaru gminy
Historia Gminy Luzino sięga czasów p.n.e. Pierwsze ślady osadnictwa z obszaru
gminy pochodzą z epoki kamienia i występują w Kębłowie. Stanowiska neolityczne
występują w Luzinie oraz Kębłowie. Ciągłość osadniczą reprezentują stanowiska datowane
na epokę brązu oraz epokę żelaza, w tym czasy średniowieczne. Przez teren gminy
przebiegał wczesnośredniowieczny szlak handlowy Via Regia (Trakt Królewski), łączący
Gdańsk ze Słupskiem. Jego pozostałością jest bruk między Milwinem, a Barłominem
i Tępczem (prowadził do rzeki Łeby).
Na początku wieku XII pobliskie ziemie znajdowały się w granicach państwa
polskiego. Obowiązywało jednolite prawo zwane „prawem książęcym”. Większość wsi
z terenu gminy posiada genezę średniowieczną, w tym miejscowość gminna Luzino, która

33
Id: 8F9FB83B-A37F-4FD5-B9EC-FAABD3D15BE8. Podpisany

Strona 33

Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Luzino na lata 2018 - 2021

Green K e y

wspomniana jest w dokumencie lokacyjnym biskupa włocławskiego w roku 1245. Wiadomo,
że Luzino zostało przekazane klasztorowi norbertanek w Żukowie. Powstanie okolicznych
wsi i osad (Barłomina, Robakowa, Kębłowa, Dąbrówki, Tępcza, Sychowa, Milwina,
Strzebielina, Charwatyni) nastąpiło w tym samym okresie. Na początku XIV wieku Luzino
zostało przejęte wraz z całym Pomorzem Gdańskim przez Zakon Szpitala Najświętszej Maryi
Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. W roku 1354 decyzją Zakonu Luzino przeniesione
zostało z polskiego „prawa książęcego” na niemieckie „prawo chełmińskie”. W wyniku wojny
trzynastoletniej, w roku 1466 Luzino ponownie znalazło się w granicach Królestwa Polskiego.
W roku 1734 pod Wyszecinem w trakcie wojny o sukcesję polską rozegrała się bitwa
pomiędzy wojskami koronnymi (dowodzonymi przez wojewodę lubelskiego Jana Tarłę),
a rosyjskimi. Po zaciętej walce bitwę za cenę znacznych strat wygrali Rosjanie.
Po pierwszym rozbiorze Polski (1772) Luzino wraz z okolicznymi miejscowościami
znalazło się w granicach państwa pruskiego. Wtedy też po pięciu stuleciach nastąpiła
zmiana własności wsi, kiedy przeszła pod zarząd króla pruskiego Fryderyka II Wielkiego.
Wówczas w Luzinie mieszkało 117 osób. Dynamiczny rozwój Luzina nastąpił po roku 1870,
po wybudowaniu linii i stacji kolejowej. W roku 1905 Luzino zamieszkiwały już 1084 osoby.
Z końcem XIX w. funkcjonowała parafia w Luzinie obejmująca swoim zasięgiem:
Luzino, Robakowo, Dąbrówkę, Gowino, Gowinko, Ustarbowo, Sobieszyn, Przetoczyno,
Częstkowo, Milwino, Wyszecino, Barłomino, Strzebielino, Kębłowo, Gościcin, Bismark. Do
szkół katolickich uczęszczały dzieci: 72 w Luzinie, 95 w Gowinku, 66 w Sobieszynie, 75
w Przetoczynie, 80 w Strzebielinie, 19 w Kębłowie, 41 w Częstkowie. Do ewangelickiej
szkoły w Barłominie uczęszczało 33 katolickich dzieci, a w Wyszecinie 43. Ewangelicką
spuściznę na terenie gminy reprezentują cmentarze oraz obiekty wybudowane przez
społeczność ewangelicką, w tym kościół w Luzinie, ob. biblioteka.
Po pierwszej wojnie światowej, w wyniku postanowień traktatu wersalskiego i po
wkroczeniu w 1920 roku wojsk generała Hallera – Luzino powróciło do Polski. Nie bez
znaczenia okazała się aktywność lokalnej ludności, ponieważ na Kaszubach było wielu
zwolenników powrotu do Polski (Antoni Abraham, Wicek Rogala). Agitowali oni wśród
mieszkańców o wywieranie nacisków na Komisje Graniczne za przyłączeniem konkretnych
miejscowości do Polski. Granica polsko-niemiecka znajdowała się w pobliskim Strzebielinie
(wówczas nalężącym do Gminy Luzino). Pozostawione tu przez Niemców majątki (m.in.
mleczarnia, gorzelnia, karczmy, zajazdy i grunty) nabywali nowi właściciele – głównie Polacy.
Po odzyskaniu niepodległości wzrosła wśród mieszkańców aktywność społeczna
i gospodarcza. W 1928 roku nastąpiła elektryfikacja wsi, a prąd dostarczała elektrownia
wodna w Bolszewie. Wybuch drugiej wojny światowej zahamował rozwój Luzina. Wielu
mieszkańców zginęło w Piaśnicy, innych wywożono do obozów koncentracyjnych –
eksterminowano inteligencję, działaczy społecznych, aktywistów, ludzi kultury. Działała tu
Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski”, która wsławiła się w 1943 roku atakiem na
lotnisko w Strzebielinie (uszkodzono 6 samolotów szkolno-treningowych). W lutym 1945 roku
przez Luzino przechodziły kolumny „Marszu Śmierci” (droga ewakuacji więźniów obozu
koncentracyjnego Stutthof), a 10 marca wkroczyły oddziały Armii Czerwonej. Po wojnie
Luzino liczyło 960 mieszkańców.
Okres powojenny to kolejny czas rozwoju Gminy Luzino – zbudowano piekarnię,
wytwórnię wód gazowanych, rozlewnię piwa, sklepy wielobranżowe, pawilon handlowy oraz
pierwsze wodociągi (pod koniec lat 60-tych). Powstała Gminna Spółdzielnia „Samopomoc
Chłopska”, Spółdzielnia Mleczarska, Kółko Rolnicze, siedziba nadleśnictwa. W roku 1990 (po

34
Id: 8F9FB83B-A37F-4FD5-B9EC-FAABD3D15BE8. Podpisany

Strona 34

Green K e y

Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Luzino na lata 2018 - 2021

zmianach ustrojowych) nastąpiło w Polsce odrodzenie się samorządu terytorialnego i Gmina
Luzino rozpoczęła nowy, kolejny dynamiczny okres rozwoju.
Gmina Luzino od 1935 r. funkcjonowała jako Gmina Zbiorowa. W jej skład weszły
dotychczasowe gminy jednostkowe. Do Zbiorowej Gminy Luzino weszły następujące
Gromady: Barłomino, Częstkowo, Dąbrówka, Kębłowo, Luzino, Milwino, Robakowo,
Wyszecino, i Zelewo. Do rozpoczęcia II wojny światowej Gmina Luzino znajdowała się
w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim. W latach 1946 – 1975 Gmina Luzino
należała do województwa pomorskiego, a w latach 1975 – 1998 do województwa
pomorskiego. Po ostatniej reformie administracyjnej Gmina Luzino znajduje się w powiecie
wejherowskim, w województwie pomorskim.
W dalszej części opracowania wymieniono oraz krótko scharakteryzowano
miejscowości gminne odznaczające się zachowanym i widocznym dziedzictwem kulturowym
w Gminie Luzino. Dołączono również ryciny przedstawiające układy przestrzenne danych
jednostek z 1911 roku oraz w przypadku Dąbrówki z 1940 roku.
LUZINO
(kasz. Lëzëno)
(niem. Lusin)

Jedna z najstarszych wsi w powiecie wejherowskim. Luzino po raz pierwszy
wymieniono w dokumencie lokacyjnym z 1245 roku, gdzie mowa jest o przynależności wsi
do zakonu norbertanek żukowskich. Luzino związane jest z historią i losami Pomorza
Gdańskiego (przynależność do Komturstwa mirachowskiego w okresie krzyżackim, do
zaboru pruskiego w czasie rozbiorów Polski). Z końcem XIX w. wieś liczyła 433 katolików
i 118 ewangelików. W tym czasie zajmowano się we wsi hodowlą krów holenderskich, owiec
merynosów i koni. Dziedzicem był Wilh Wallenius. Funkcjonowała parafia i szkoła, działał
młyn. Organizowano jeden doroczny jarmark, wybudowano stację kolejową.
Odzyskanie niepodległości Pomorza w 1920 roku oznaczało dla Luzina i okolic
wolność i przynależność do państwa polskiego. Granica polsko – niemiecka przebiegała
w Strzebielinie. Między Paraszynem, Porzeczem, a Tępczem (należącym do Polski) granicę
wytyczała rzeka Łeba. W czasie II wojny światowej przez Luzino przechodził tzw. „Marsz
Śmierci”, czyli droga ewakuacji więźniów obozu koncentracyjnego Stutthof. Śladem po ich
pobycie została mogiła 12 więźniów na miejscowym cmentarzu. Wydarzenie to upamiętniają:
płaskorzeźba znajdująca się w kościele parafialnym św. Wawrzyńca, tablice informacyjne na
Szkole Podstawowej Nr 1 im. L. Bądkowskiego i obelisk na placu św. Józefa oraz kapliczka
przydrożna ufundowana przez Stutthowiaków przy ul. Robakowskiej – „za dar życia
i zorganizowaną ucieczkę więźniów”.
W Luzinie występuje największa liczba obiektów o wartości historycznej, kulturowej
i zabytkowej. Należy do nich zaliczyć liczne budownictwo mieszkalne, w tym kamienice na ul.
Kościelnej (tę część wsi opisano osobno w podrozdziale poświęconym krajobrazowi
kulturowemu), budynki gospodarcze, kościoły, cmentarze, kapliczki, szkoły.
U zbiegu dzisiejszych ulic Kościelnej i Kaszubskiej znajdowała się zabudowa dworska
z XVII w. wraz z parkiem. W skład zabudowy wchodził m.in. dwór i spichlerz. W roku 1976
spichlerz, a w 1982 dwór przeniesiono do Kaszubskiego Parku Etnograficznego we
Wdzydzach Kiszewskich. Z pozostałości założenia pozostał tylko 400-letni grab i 200-letnia
naturalna altana grabowa.
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W miejscowości znajduje się baza noclegowo – gastronomiczna, warto odwiedzić
Izbę Regionalną, a wśród mieszkańców odnaleźć można twórców ludowych, którzy zajmują
się rzeźbą ceramiczną, rzeźbą w drewnie, haftem kaszubskim i wypiekiem pierników. Są
tutaj punkty widokowe: wzgórze Kukówka – 118,9 m n.p.m. z widokiem na panoramę części
Luzina oraz w lesie na „Ścieżce zdrowia” z widokiem na przełom rzeki Redy, Charwatynię,
Strzebielino.
Miejscowość liczyła na koniec 2016 r. 7 421 mieszkańców.

Ryc. 4. Luzino w 1911 r.
Źródło: mapa topograficzna Messtischblatt, godło 1474

BARŁOMINO
(kasz. Barłomino)
(niem. Gut Barlomin)

Miejscowość znana jest od 1400 roku. We wsi znajdował się XIX-wieczny pałac
(zbudowany przez von Żelewskich), który został spalony w 1945 roku przez żołnierzy
radzieckich. Do właścicieli Barłomina należeli kolejno: Jan Lubocki, Krzysztof Czapski,
Ernest von Krockow, generał von Schachtman, von Grumblow, Adolf Fredrich von Zelewski,
Eberhart von Zelewski, a ostatnim baron von Fuchs. W 1902 roku majątek Zelewskich miał
1182 ha, zamieszkiwany był przez 121 mieszkańców pochodzenia niemieckiego i 120
pochodzenia polskiego. Pierwsza szkoła w Barłominie powstała w 1880 roku, gdy
właścicielem wsi był Eberhard Zelewski. Znajdowała się w domu folwarcznym między
Barłominem i Milwinem. Od 1920 przeniesiono ją do wsi w pobliżu pałacu wybudowanego
w XIX w, który został spalony w 1945 roku przez żołnierzy radzieckich. Z zabudowań
dworskich zachowała się dawna dwukondygnacyjna oficyna dworska, w której mieszkała
służba (obecnie szkoła) otoczona parkiem, w którym występują pomniki przyrody. Obok niej
mieści się kamienna stajnia. Przez wieś przebiegał najstarszy szlak handlowy Via Regia.
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Pozostałością dawnego traktu jest bruk między Milwinem a Barłominem i Tępczem
(prowadził do rzeki Łeby). W miejscowości znajdują się 3 gospodarstwa agroturystyczne.
Przebiega przez nią pieszy i rowerowy szlak tzw. „Bruk Barłomiński”.
Na koniec 2016 r. wieś posiadała 647 mieszkańców. Oddalona jest od Luzina
w odległości ok. 3,5 km (odległość drogowa).

Ryc. 5. Barłomino w 1911 r.
Źródło: mapa topograficzna Messtischblatt, godło 1474

DĄBRÓWKA
(kasz. Dąbrówka)
(niem. Dorf Gut Damerkau)

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1400 roku. O miejscowości Dombrowka
informacje można odnaleźć także z końcem XVI w., kiedy znalazła się w protokole wizytacji
kościelnych. We wsi znajdował się majątek, który w roku 1605 był podzielony pomiędzy
dwóch braci Dombrowskich. Od około 1740 roku właścicielami majątku byli von Tempski
i von Wysiecki, von Paschke, i August von Malotta, a następnie Broschke. W 1869 roku
Dąbrówka i Dąbrówka Młyn należały do szlacheckiego obszaru dworskiego z trzema
właścicielami. W 1900 roku w Dąbrówce znajdowało się 27 domów z 46 gospodarstwami
domowymi.
Miejscowość
posiada
charakterystyczny
układ
ruralistyczny
związany
z dostosowaniem lokalizacji zabudowań do cieku wodnego dopływu Gościciny. Do wsi
prowadzi jedna droga, od której pozostałe rozchodzą się w kształcie wideł, tzw. widlica.
Z końcem XX wieku z Dąbrówki przeniesiono do Kaszubskiego Parku Etnograficznego we
Wdzydzach Kiszewskich trzy cenne historyczne obiekty: dziewiętnastowieczny dwór
o konstrukcji szkieletowej z wypełnionej cegłami, chatę wiejską z klepiskiem glinianym,
drewniany krzyż upamiętniający pochówek zmarłych na cholerę. We wsi pozostał XIX -
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wieczny spichlerz o konstrukcji szkieletowej. Warto odnotować Muzeum Wojskowe „Gryf”,
które mieści się na ul. ppłk. R. Lubowiedzkiego.
Na koniec 2016 r. wieś posiadała 462 mieszkańców. Oddalona jest od Luzina
w odległości ok. 6 km (odległość drogowa).

Ryc. 6. Dąbrówka w 1940 r.
Źródło: www.maps.mapywig.org

KĘBŁOWO
(kasz. Kãbłowò)
(niem. Gut Kamlau)

Pierwsza udokumentowana wzmianka o Kębłowie pochodzi z 1369 roku, kiedy
należała do wsi rycerskich funkcjonujących na prawach magdeburskich. W XVI w. wieś
znajdowała się w posiadaniu von Lubockiego, następnie von Czapskich, Przebendowskich
oraz ich następców. Kolejnymi właścicielami byli: kapitan von Zabokrzycki, Em.Haber, Ida
von Platen, a od 1834 roku landrat (starosta) baron von Platen. Według katastru
kontrybucyjnego z 1773 roku Kębłowo należało do generała porucznika Przebendowskiego.
W roku 1864 nastąpił podział dóbr kębłowskich na Kębłowo, Kochanowo z Kębłowskim
Młynem i Charwatynią. Ostatnimi właścicielami Kębłowa byli Grönwald, Wolschon, Schröder.
Do Kębłowa należało wiele przysiółków: Pisakowskie, Kębłowski Młyn (który od 1828 roku
nie był już młynem), Bożejewo, Pikronowskie (albo Pikronowa), Wołowa Karczma (później
ważny punkt komunikacyjny ze względu na odnogę drogi państwowej) i Charwatynia, która
była niegdyś samodzielnym majątkiem dzierżawionym przez rodzinę Bachów. Jedną
z pozostałości po założeniu w Charwatyni jest obora z 1922 r. oraz pozostałości parku
dworskiego. Inne ważne obiekty historyczne w Kębłowie to dawny budynek szkoły przy ul.
Wiejskiej oraz relikty cmentarza ewangelickiego dawnych właścicieli majątku. Miejscowość
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zaopatrzona jest w bazę noclegową i gastronomiczną. Mieszkają tu ludowi twórcy zajmujący
się haftem kaszubskim i kowalstwem artystycznym.
Na koniec 2016 r. wieś posiadała 2896 mieszkańców, to druga największa pod
względem liczby ludności wieś w gminie. Oddalona jest od Luzina w odległości ok. 6 km
(odległość drogowa).

Ryc. 7. Kębłowo w 1911 r.
Źródło: mapa topograficzna Messtischblatt, godło 1474

KOCHANOWO
(kasz. Kòchanowò)
(niem. Gut Platenrode)

Wieś funkcjonuje samodzielnie od 1864 r., kiedy to wydzielono ją z dóbr kębłowskich.
Nazwa miejscowości pochodzi od nazwiska dawnego właściciela wsi – von Kocha, który pod
koniec XVIII w. wybudował pałac, założył park i obszary leśne. Początkowo wieś nosiła
nazwę Platenrode, dopiero w latach 1912-1937 nazwa została zmieniona na Kochanowo.
W 1871 r. we wsi było 5 domów i 94 mieszkańców. Razem z Kębłowskim Młynem dobra
obejmowały powierzchnię 297 08 ha roli. W tym czasie zajmowano się hodowlą bydła,
sprzedażą masła, funkcjonowała cegielnia. Od 1903 r. właścicielką majątku była Johanna
Schröder, a dzierżawcą Hermann von Hertell. W 1912 r. założenie przejął Edgar
Schwarzenberger, a do 1945 r. Emil Koch.
W przyległym do pałacu parku znajduje się grób właściciela majątku Emila Kocha.
Majątek w 1936 roku rozparcelowano. Na jego terenie powstały budynki mieszkalne zwane
„Poniatówkami”. Do dziedzictwa kultury materialnej wsi należy zaliczyć zespół dworsko ogrodowy wraz z dworem, budynkiem stajni, budynkiem obory, poniatówką, a także grobem
właściciela dawnego majątku w parku przydworskim.
Na koniec 2016 r. wieś posiadała 483 mieszkańców. Oddalona jest od Luzina
w odległości ok. 7 km (odległość drogowa).
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Ryc. 8. Kochanowo w 1911 r.
Źródło: mapa topograficzna Messtischblatt, godło 1374

MILWINO
(kasz. Milwino)
(niem. Dorf Gut Mallwin)

Pierwsza wzmianka o Milwinie pochodzi z 1381 roku i dotyczy przynależności wsi do
urzędu zakonnego Mirachowo. Miejscowość była jednym z dóbr „panków”, a od roku 1600
jest wymieniana jako wieś należąca do parafii Luzino. Właścicielami wsi byli Michał von
Zelewski, Michał von Mach, Michał von Tempski, który był przez wiele lat reprezentantem
dóbr rycerskich. Przez wieś przebiegał najstarszy szlak handlowy Via Regia. Pozostałością
dawnego traktu jest bruk w kierunku Barłomina. W okresie międzywojennym oddana została
do użytku szkoła podstawowa, która funkcjonowała do lat 60.tych XX w. Później
funkcjonował tam jeszcze oddział szkoły w Sychowie dla najmłodszych uczniów szkoły
podstawowej. We wsi przy ul. Lipowej znajduje się dobrze zachowana zagroda z przełomu
XIX i XX w. w skład której wchodzą murowane budynki: dom, stodoła i budynek
gospodarczy.
Wieś charakteryzuje się rzadko występującym na Pomorzu układem wsi placowej
o kształcie regularnego trójkąta. Boki trójkąta wyznaczały wiejskie drogi przy których istniały
zabudowania, a plac stanowił publiczne pastwisko dla bydła. Ze wzgórza Milwińska Huta –
201 m. n.p.m. rozpościera się z widok na panoramę Luzina.
Na koniec 2016 r. wieś posiadała 528 mieszkańców. Oddalona jest od Luzina
w odległości ok. 6 km (odległość drogowa).
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Ryc. 9. Milwino w 1911 r.
Źródło: mapa topograficzna Messtischblatt, godło 1474

ROBAKOWO
(kasz. Robôkòwò)
(niem. Robbakau)

Pierwsza odnotowana informacja o Robakowie pochodzi z 1390 r. i odnosi się do
wiadomości o własności wsi do dóbr rycerskich. Informacja ta została zawarta na
kopenhaskich tabliczkach woskowych. Robakowo było podzielone na wiele udziałów
szlacheckich. Jego właścicielami byli m.in.: Bartłomiej Robakowski, Maciej Otto, Jakub
Miodane. Od 1773 roku wieś należała do Jana Fryderyka von Jannewitz, von
Chmielińskiego, von Gowińskiego. W roku 1848 było już czterech właścicieli szlacheckich:
Michał von Gowiński, Jan von Malottke, Wincenty i Feliks von Warzewsccy. W 1862 roku
udział Gowińskiego przeszedł na ręce Ferdynanda von Zelewskiego, zaś udział
Warzewskiego na von Sychowskiego, na wybudowanie Swichowa. W okresie
międzywojennym znajdowały się tam dwa duże majątki (folwarki) należące do rodziny Pries.
Z dawnych zabudowań odnotowuje się tu budynek starej szkoły oraz stajnię dworską
z XIX wieku, którą zaadoptowano na dom weselny. Na budynku szkoły znajduje się tablica
upamiętniająca nauczyciela tej szkoły, kierownika szkoły, porucznika Stefana Lewińskiego,
który zginął w walce obronnej kraju w 1939 roku.
Na koniec 2016 r. wieś posiadała 1025 mieszkańców. Oddalona jest od Luzina
w odległości ok. 3 km (odległość drogowa).
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Ryc. 10. Robakowo w 1911 r.
Źródło: mapa topograficzna Messtischblatt, godło 1474

SYCHOWO
(kasz. Sychòwò)
(niem. Gut Schwichow)

W 1862 Sychowo zostało odłączone od majątku szlacheckiego Robakowo i zostało
samodzielną jednostką. Wtedy też pojawiła się pierwotna nazwa miejscowości
„Schwichowa”. Należała do typowych wsi folwarcznych, a jej mieszkańcy utrzymywali się
głównie z rolnictwa. Od 1912 r. właścicielem wsi był Gustaw Loewe, a do 1939 r. niejaki
Sychowski. W trakcie trwania II wojny światowej mieszkał tu Niemiec – Rush.
Zachował się tu zespół dworsko – ogrodowy, do którego należy zaliczyć budynek
dawnego dworu, budynek gospodarczy, stajnię, którą zaadoptowano na kościół oraz aleję
lipową prowadzącą do dworu od strony wschodniej. W latach 1945 – 1950 w dworze mieściła
się szkoła rolnicza. Nieprzerwalnie od 1950 r. funkcjonuje tu szkoła podstawowa,
a z późniejszym czasem także filia luzińskiej biblioteki. Mieszkają tu twórcy ludowi zajmujący
się rzeźbą w drewnie.
Na koniec 2016 r. wieś posiadała 333 mieszkańców. Oddalona jest od Luzina
w odległości ok. 5 km (odległość drogowa).
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Ryc. 11. Sychowo w 1911 r.
Źródło: mapa topograficzna Messtischblatt, godło 1474

TĘPCZ
(kasz. Tãpcz)
(niem. Gut Hedille)

W miejscowości zachowały się urokliwe ceglane zabudowania gospodarskie z okresu
międzywojennego. Do istotnych obiektów budowlanych należy zaliczyć w miejscowości
budynek dawnej szkoły z 1892 r. oraz budynek dawnej karczmy o konstrukcji szkieletowej.
Pierwotna nazwa wsi brzmiała Tempsch. Właściciel wsi Wilhelm von Jeny, w 1877 roku,
zmienił nazwę wsi Tępcz na Hedille. Miała ona przypominać imię jego małżonki. Nazwa wsi
Hedille prawdopodobnie funkcjonowała do 1920 roku. W 1885 r. wieś liczyła 311
mieszkańców, w tym 249 katolików i 62 ewangelików. Funkcjonował wtedy młyn wodny,
piekarnia, szkoła. Wieś należała do dóbr panków komornictwa mirachowskiego. Była
podzielona na kilka udziałów szlacheckich. Właścicielami wsi na przestrzeni wieków byli:
Tempscy (których nazwisko pochodzi od nazwy majątku), Warzewski, Słuszewski,
Wyszechowska, Pobloccy, Lewiński, Dobrzewińska, Zelewscy, von Krenski, von Jeny, a od
1905 roku Dierichs. W czasie drugiej wojny światowej okoliczne lasy były miejscem
schronienia dla partyzantów Gryfa Pomorskiego.
Na koniec 2016 r. wieś posiadała 272 mieszkańców. Oddalona jest od Luzina
w odległości ok. 9,5 km (odległość drogowa).
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Ryc. 12. Tępcz w 1911 r.
Źródło: mapa topograficzna Messtischblatt, godło 1474

WYSZECINO
(kasz. Wëszecëno)
(niem. Gut Wyschetzin)

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1400 roku. W miejscowości przetrwały
pozostałości dworskiej zabudowy z parkiem (250-letnia lipa) i szachulcowym spichlerzem
oraz podworską oborą. Wyszecino należało do dóbr panków z komornictwa mirachowskiego,
w parafii Luzino. Było siedzibą rodu Wyszeckich (pisanych również Wiessietzki).
W późniejszym okresie zostało podzielone najpierw na siedem, a potem na dziewięć
udziałów szlacheckich, należących do: Wyszeckich, Tempskiego, Dobrzewińskiego,
Koslowskiego, Kosa, Dombrowskiego, Robakowskiego i Zelewskiego. W 1789 r.
rozróżniano: wieś szlachecką Wyszeczyn, Wyszeczyńską Hutę, Wyszeczyński Młyn. Od
1853 roku dobra szlacheckie były stopniowo wykupywane przez: Randta, Hildebranda, von
Eversta, starostę Lesse, Tanenberga, von Below, Müllera oraz Röhringa, starostę
i deputowanego do sejmiku powiatowego. W okresie międzywojennym XX w. majątek uległ
parcelacji i został sprzedany. W miejscowości znajdują się gospodarstwa agroturystyczne.
Do wsi prowadzi aleja 145 drzew różnych gatunków (m.in. lip, klonów, jarzębin).
Na koniec 2016 r. wieś posiadała 530 mieszkańców. Oddalona jest od Luzina
w odległości ok. 6,5 km (odległość drogowa).
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Ryc. 13. Wyszecino w 1911 r.
Źródło: mapa topograficzna Messtischblatt, godło 1474

ZELEWO
(kasz. Zélewò)
(niem. Seelau)

Pierwsza odnotowana wiadomość o miejscowości pochodzi z 1400 roku, gdzie
wymienia się Jeszka i Macieja na Żelewie. Według ksiąg komturstwa gdańskiego, Zelewo
należało do dóbr właścicieli okręgu puckiego, na prawie polskim. Sama nazwa miejscowości
pochodzi najprawdopodobniej od błota, bagna, co związane jest z tym, że jest to miejsce
położone najniżej w okolicy - 35 m n.p.m. w najniższym punkcie. Do końca XVII w. wieś
należała do rodu Zelewskich, a od XVIII w. została podzielona na 5 części udziałów
szlacheckich, z których dwa należały do rodziny Zelewskich, a pozostałe do Ustarbowskiego,
Poblockiego i Tempskiego. Następnie w roku 1860 Zelewo wraz z folwarkiem Bielawa było
podzielone między trzech właścicieli: von Paschkena, von Zelewskigo i von Poblockiego.
W roku 1873 cały podzielony majątek szlachecki został zamieniony w gminę wiejską Seelau.
W grudniu 1873 roku wydzielono Grabowin z obszaru dworskiego Rybno i włączono do
gminy wiejskiej Seelau. W okresie międzywojennym, w okresie od 1920 roku do 01.09.1939
roku Zelewo należało do Polski i było wsią graniczną między Polską a Niemcami.
Na koniec 2016 r. wieś posiadała 528 mieszkańców. Oddalona jest od Luzina
w odległości ok. 11,5 km (odległość drogowa).
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Ryc. 14. Zelewo w 1911 r.
Źródło: mapa topograficzna Messtischblatt, godło 1374

ZIELNOWO
(kasz. Zélnowò)
(niem. Sellnow)

To najmłodsza i najmniejsza wieś Gminy Luzino. W okresie międzywojennym
należała do Niemiec, a w granicach Gminy funkcjonuje od 1973 roku. Jest typową wsią
rolniczą. Pozostałością z okresu międzywojennego są dwa domy celne (znajdują się na
terenie Gminy Gniewino). Główną atrakcją Zielnowa są najlepiej zachowane w gminie
torfowiska i trzęsawiska z chronioną bagnicą torfową.
Na koniec 2016 r. wieś posiadała 65 mieszkańców. Oddalona jest od Luzina
w odległości ok. 14 km (odległość drogowa).
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Ryc. 15. Zielnowo w 1911 r.
Źródło: mapa topograficzna Messtischblatt, godło 1374

5.2.2 Krajobraz kulturowy
Na krajobraz kulturowy wpływa wiele elementów, często różnych od siebie, które
wyróżniają daną jednostkę terytorialną na tle innych. Należy zaznaczyć, iż krajobraz
kulturowy wykształcił się z krajobrazu przyrodniczego, który poddawany był ewolucji od setek
tysięcy lat. Krajobraz antropogeniczny powstał na bazie krajobrazu przyrodniczego, jest on
drugą składową krajobrazu kulturowego. Zatem stwierdza się, iż krajobraz kulturowy jest
spuścizną oraz dziedzictwem ludności zamieszkującej dany region z wielu epok
historycznych, jest świadkiem tradycji, tożsamości społecznej oraz przywiązania miejscowej
ludności z miejscem ich zamieszkania oraz zajęciami, które daną grupę charakteryzowały.
Zaznacza się występowanie wielu podtypów krajobrazu kulturowego zróżnicowanych ze
względu na genezę, strukturę, funkcje i czynniki kształtujące.
Niezwykle ważna jest ochrona najcenniejszych obiektów, obszarów, zespołów, która
pozwoli następnym pokoleniom poznać je i obcować z nimi. Należy zatem przy kształtowaniu
krajobrazu kulturowego kierować się zasadą zrównoważonego rozwoju, unikać deformacji
i zatarć obiektów zabytkowych przy jednoczesnym rozwoju przestrzenno – funkcjonalnym
oraz gospodarczym miejsca. Należy również chronić i przywracać dziedzictwo niematerialne,
które kształtowało się na przestrzeni wieków w danym regionie.
Do zagrożeń dóbr kultury należy zaliczyć:
- kradzieże i włamania;
- pożary;
- powodzie, ulewy i podtopienia;
- wichury i huragany;
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katastrofy budowlane, awarie;
demonstracje i rozruchy uliczne, rabunki i akty wandalizmu;
ataki terrorystyczne;
konflikty zbrojne.

Jednym z ważniejszych elementów krajobrazu kulturowego są parki kulturowe. Na
terenie Gminy Luzino nie stwierdza się ich obecności, a w najbliższych latach nie planuje się
ich utworzenia.
Działalność człowieka na przestrzeni wieków pozostawiła na terenie Gminy Luzino
wiele śladów (tzw. spuścizna historyczno – kulturowa). Obecnie można dostrzec historyczne
kształty (układy) jednostek przestrzennych, w których mieszkali dawni mieszkańcy z terenu
Gminy Luzino. Wsie reprezentują różne typy układów przestrzennych. Częściowo zatraciły
swoje pierwotne układy. Przekształcenia układów zabudowy wiejskiej nastąpiły głównie na
skutek ekspansji nowego budownictwa mieszkalnego, która wchłonęła niezabudowane dotąd
obszary w wielu miejscowościach. Wiele zespołów dworsko – parkowych utraciło swoje
walory poprzez niekontrolowaną wycinkę drzew. Zespoły folwarczne uległy zatarciu, w wielu
miejscowościach pozostały jedynie pojedyncze obiekty pofolwarczne. Wyburzeniom uległo
wiele obiektów. Najlepiej zachowanymi zespołami dworsko – parkowymi wydają się być
zespoły: w Kochanowie oraz Sychowie. Tym bardziej, że prawie wszystkie miejscowości
w gminie były majątkami dworskimi. Obszar Gminy Luzino charakteryzuje się stosunkowo
dużym udziałem wsi o zabudowie rozproszonej lub wielodrożnicowej na skutek
dynamicznego budownictwa mieszkalnego, który jest szczególnie widoczny w centralnej
części gminy.
Na obszarze Gminy Luzino według podziału Kiełczewskiej-Zaleskiej 1965 r.
występuje 1 główny typ osadnictwa wiejskiego, jakim jest sieć osadnictwa skupionego
z domieszką osiedli rozproszonych, sieć małych wsi i przysiółków ze znaczną domieszką
osiedli rozproszonych nowszego pochodzenia.
Stwierdza się, że miejscowości z terenu Gminy Luzino coraz bardziej się rozrastają,
przy jednoczesnym zminimalizowaniu efektu rozproszenia zabudowy. Obserwuje się rozwój
budownictwa szczególnie w Luzinie i Kębłowie, co uwarunkowane jest bliskością do
Gościcina oraz Wejherowa.
Poniżej opisano sołectwa wraz z ich charakterystycznymi rodzajami kształtów (układy
wsi). Wsie o pierwotnych i teraźniejszych układach przestrzennych z terenu gminy to:
- Barłomino – wieś ulicowa o średniowiecznej lokacji z zachowaną w dużej mierze
zabudową gospodarską z końca XIX i początków XX wieku. Niegdyś związanej
z dużym majątkiem, który dzisiaj pomimo pełnienia odmiennych funkcji nadal stanowi
dominantę w przestrzennym układzie wsi. Zabudowania folwarczne usytuowane były
w południowej części wsi. Obecnie zabudowa wsi rozproszona, ulokowana wzdłuż
ciągów komunikacyjnych.
- Dąbrówka – wieś o średniowiecznej lokacji, z dobrze zachowanym układem
ruralistycznym – widlica o przeszłości folwarcznej. Wieś wypełniona współczesną
zabudową.
- Kębłowo – pierwotnie wieś o zabudowie zlokalizowanej po jednej stronie ulicy –
ulicówka z zabudową folwarczną w południowo – zachodniej części wsi. Obecnie
rozbudowana wielodrożnica.
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- Kochanowo – pierwotnie wieś folwarczna z dworem oraz założonym ogrodem
w północnej części wsi. Obecnie wieś z zabudową rozproszoną, luźną.
- Luzino – wieś o średniowiecznej lokacji z dobrze zachowanym układem
ruralistycznym – owalnica z kościołem w części centralnej. Obecnie rozbudowana
wielodrożnica.
- Milwino – wieś o średniowiecznej lokacji, z dobrze zachowanym układem
ruralistycznym – wieś placowa z dobrze zachowanym układem niwy siedliskowej
o kształcie regularnego trójkąta. Wieś wypełniona współczesną zabudową.
- Robakowo – pierwotnie wieś o zabudowie zlokalizowanej po jednej stronie ulicy –
ulicówka z zabudową folwarczną w zachodniej części wsi. Obecnie rozbudowana
wielodrożnica.
- Sychowo – pierwotnie niewielka wieś folwarczna. Obecnie rozbudowana
wielodrożnica. Obecnie zabudowa wsi rozproszona, luźna.
- Tępcz – wieś o średniowiecznej lokacji, z dobrze zachowanym układem
ruralistycznym – wieś placowa z dobrze zachowanym układem niwy siedliskowej
o kształcie zbliżonym do prostokąta - owalnica Wieś wypełniona współczesną
zabudową, szczególnie w kierunku północnym przy odchodzących od placu
równolegle położonych ulic: Okrężna, Sportowa, Tartaczna. Nie odnotowuje się tu
zabudowy pofolwarcznej.
- Wyszecino – pierwotnie wieś o kształcie wsi krzyżówkowej z zabudową folwarczną
w południowo – zachodniej części wsi. Obecnie wieś przyjmuje kształt rozbudowanej
wsi krzyżówkowej.
- Zelewo – wieś o średniowiecznej lokacji, z dobrze zachowanym układem
ruralistycznym – wieś placowa z dobrze zachowanym układem niwy siedliskowej
o kształcie zbliżonym do prostokąta – owalnica. Wieś wypełniona współczesną
zabudową. Zabudowy pofolwarczna zlokalizowana była w części południowo –
zachodniej w okolicach ul. Wiśniowej.
- Zielnowo – niewielka wieś z luźną zabudową zlokalizowaną po obu stronach drogi.
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Ryc. 16. Kębłowo – przykład rozbudowanej wielodrożnicy
Źródło: www.wikimapia.org

Poniżej scharakteryzowano typy układów przestrzennych wsi wchodzących w skład
Gminy Luzino.
a) ulicówka/zabudowa przydrożnicowa (Strassendorf/street village) – układ jednodrożny
o zwartej zabudowie po obu stronach drogi.
b) wielodrożnica – wieś kupowa/zwarta (compact village). Charakteryzuje się bezładną
i chaotyczną zabudową z nieregularnym przebiegiem dróg.
c) zabudowa folwarczna – ośrodkiem najwyższej rangi jest folwark lub dwór wraz
z zabudowaniami gospodarczymi.
d) owalnica - kształt wsi przypomina wydłużone wrzeciono wokół podłużnego placu,
w miejscu centralnym znajdował się staw, w późniejszym czasie ośrodki służące
mieszkańcom. To układ przejściowy między okolnicą i przydrożnicą.
e) wieś o zabudowie rozproszonej, luźnej (loose-knit village) – zabudowania
występujące na obszarze wsi nie są zwarte.
f) wieś krzyżówkowa (cruciform village) – zabudowa wsi ulokowana jest wzdłuż dwóch
dróg, po jej dwóch stronach, a drogi te przecinają się zazwyczaj w centralnym
punkcie wsi.
g) widlica
–
wieś,
która
powstała
w
okresie
wczesnofeudalnym
(wczesnośredniowiecznym). To układ przejściowy między wielodrożnicą a ulicówką.
Kształtem przypomina widły „odnogi” od części głównej.
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Ryc. 17. Miejscowości w Gminie Luzino
Źródło: opracowanie własne na podstawie emgsp.pgi.gov.pl/emgsp

Na terenie gminy Luzino nie występują układy ruralistyczne wpisane do rejestru
zabytków. Do wojewódzkiej ewidencji zabytków wpisany został ruralistyczny układ Dąbrówki.
Warto również scharakteryzować w kilku zdaniach ruralistyczny układ Luzina. Poniżej
przedstawiono ich analizę.
Ruralistyczny układ Dąbrówki przedstawiono na ryc. 6. Należy go określić jako
widlicę. Główną części wsi stanowi na północy ul. ppłk. R. Lubowiedzkiego. Jej
przedłużeniem w kierunku wschodnim jest ul. Brzozowa. W jej pobliżu znajdował się zespół
folwarczny. Pozostałości po nim reprezentuje jedynie spichlerz z przełomu XVIII i XIX w.,
który szerzej został opisany w części poświęconej obiektom o najwyższym znaczeniu. Od ul.
ppłk. R. Lubowiedzkiego odchodzą dwie główne „odnogi”, którymi to są: ulica Brukowa oraz
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Spacerowa. Ulica Brukowa odchodzi na południe, a Spacerowa na południowy – zachód.
W 1940 r. zabudowa zlokalizowana była liczniej na ul. Brukowej i dochodziła do
skrzyżowania z obecną ul. Spokojną oraz Nad Stawem. W 1940 r. zabudowania
występowały także wzdłuż ul. Krótkiej, która wychodzi na południowy – wschód od ul.
Brukowej. Taki kształt wsi spowodowany jest przepływającym ciekiem wodnym przez wieś,
który uchodzi do rzeki Gościcina. Ta znajduje się na wschód od miejscowości.
Na skutek budowy nowych obiektów, głównie domów mieszkalnych obecny układ
przestrzenny wsi ewaluował. Na północnym – wschodzie powstały ulice: Osiedlowa,
Akacjowa i Przyleśna. Rozbudowała się ulica Spacerowa w kierunku południowym. Nowe
domy powstały po zachodniej części tej ulicy. Zwartą zabudowę odnotowuje się także na ul.
Podgórnej, która zlokalizowana jest w południowej części wsi i odchodzi od ul. Brukowej.
Pozostałe zabudowania wsi są rozproszone i znajdują się w obrębie pozostałych ulic wsi.
Na podstawie GEZ przeanalizowano przestrzenne rozmieszczenie zabytkowych
obiektów z terenu Luzina, gdyż właśnie w tej miejscowości znajduje się 29 obiektów z 57
ujętych w GEZ nieruchomych (50,8%). W analizie uwzględniono zarówno obiekty ujęte
w ewidencji wojewódzkiej, jak i wpisane do rejestru zabytków – obiekty te, ujęto w GEZ.
Należy stwierdzić, iż zabytkowa tkanka w ilości 27 obiektów mieści się na obszarze 4 ulic,
a 2 obiekty znajdują się na pograniczu ulicy Kościelnej i Ofiar Stutthofu oraz Ofiar Stutthofu
i Gen. Sikorskiego. Ilość poszczególnych obiektów z podziałem na ulice przedstawiono na
poniższej rycinie. Łącznie na terenie Luzina zarejestrowano 29 obiektów ujętych w gminnej
ewidencji zabytków. Największa kumulacja obiektów zabytkowych znajduje się na ul.
Kościelnej – 15 oraz ul. Ofiar Stutthofu – 9.

Wykres 1. Liczba obiektów ujętych w GEZ na terenie Luzina z podziałem na ulice
Źródło: opracowanie własne na podstawie GEZ
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Z powyższego zestawienia wynika, że 25 obiektów zabytkowych (słupek 1, 2 i 5 na
wykresie 1) z terenu Luzina znajduje się w obrębie 2 ulic (86,2%). W związku z powyższym
charakterystyce poddano niniejsze miejsce. Jest to najbardziej reprezentatywna część
miejscowości.
Ruralistyczny układ Luzina reprezentują zabudowania zlokalizowane przy ul.
Kościelnej oraz jej najbliższe sąsiedztwo głównie przy ul. Ofiar Stutthofu. Swoim kształtem
przypomina układ owalnicy. Najprawdopodobniej teren przy ul. Starowiejskiej reprezentował
kiedyś tzw. nawsie, czyli centralny plac wiejski, który obecnie jest częściowo zatarty.
W pobliżu dawnego rynku znajduje się zrekonstruowany w 2010 roku Pomnik Powstańców
i Wojaków. Obiekty reprezentujące zachowaną wartość zabytkową znajdują się na wschód
oraz na zachód od centralnej części pierwotnej miejscowości. Na ulicy Kościelnej znajdują
się 4 obiekty wpisane do rejestru zabytków: 2 kapliczki, kościół z 2 ćw. XVIII w. oraz budynek
mieszkalny z 4 ćw. XIX w. Obiekty te są w bardzo dobrym stanie. Przy ul. Kościelnej
znajdują się także 2 dwukondygnacyjne kamienice z użytkowym poddaszem z pocz. XX w.,
budynki mieszkalne – dwu i jednokondygnacyjne – w tym budynek dawnej organistówki,
budynki gospodarcze, dawna plebania, obecnie apteka, cmentarz przykościelny, gdzie jego
jedynym śladem jest część nagrobka, dawnego właściciela Kębłowa – kapitana
Zabokrzyckiego - znajduje się w ogrodzie przed starą plebanią w Luzinie. W analizowanym
obszarze znajduje się także kapliczka pamiątkowa przy ul. Kościelnej 24 z lat 1945 – 1955
oraz barokowa kapliczka przydrożna z 1 poł. XIX w. znajdująca się przy skwerze (ul.
Kościelna/Ofiar Stutthofu). Przy ul. Ofiar Stutthofu w pobliżu ul. Kościelnej występują 3
budynki mieszkalne, w tym 2 o konstrukcji muru pruskiego z 4 ćw. XIX w. oraz 1 drewniany
z 1900 r. – wcześniej poczta. Najbardziej wysunięty na zachód jest murowany kościół
poewangelicki z 2 ćw. XIX w.
W pobliżu głównej części Luzina w bliskiej odległości w kierunku południowym przy
drodze ulokowano cmentarz, a w dalszej odległości w kierunku północnym szkołę oraz
budynek dworca. Na jego miejscu wybudowano współczesną bryłę. Na wschód od centralnej
części wsi zbudowano budynek młyna przy rzece Bolszewce.
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Ryc. 18. Układ ruralistyczny Luzina
Źródło: www.mapy.zabytek.gov.pl

5.2.3. Zabytki ruchome
Na walory kulturowe gminy składają się wartościowe obiekty materialne ściśle
związane z działalnością człowieka w danym regionie, w tym zabytki ruchome. W myśl art. 6,
ust. 1, pkt 2 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami do zabytków ruchomych
zalicza się obiekty będące w szczególności:
- dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej, kolekcjami
stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych według
koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje,
- numizmatami oraz pamiątkami historycznymi, a zwłaszcza militariami, sztandarami,
pieczęciami, odznakami, medalami i orderami,
- 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,
- materiałami bibliotecznymi, o których mowa w art. 5 Ustawy o bibliotekach z dnia 27
czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. z późniejszymi zmianami).
- instrumentami muzycznymi,
- wytworami sztuki ludowej i rękodzieła oraz innymi obiektami etnograficznymi,
- przedmiotami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych
osobistości lub instytucji.
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadzi rejestr zabytków ruchomych
na terenie województwa pomorskiego. W Gminie Luzino jako zabytki ruchome należy uznać
przedmioty znajdujące się w luzińskim kościele, w tym najstarszy zabytek – pozostałość po
drewnianym kościele - średniowieczna kropielnica wykonana z kamienia. Inne przedmioty
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znajdują się w zasobie Muzeum Techniki Wojskowej „Gryf” w Dąbrówce oraz Muzeum
Regionalnym w Luzinie.

5.2.4. Zabytki w zbiorach muzealnych i innych
Na terenie Gminy Luzino znajduje się Izba Regionalna w Luzinie w budynku
przedstawionym poniżej przy ul. Ofiar Stutthofu 58. Izba Regionalna w Luzinie powstała, aby
gromadzić, chronić i promować informację o tym, jak dawniej żyli Kaszubi. Można tu obejrzeć
dobra kulturalne związane z historią, archeologią, etnografią i sztuką regionu. Zbiory
luzińskiej izby podzielono na trzy grupy: materialno - duchowe, leśno - przyrodnicze
i skansen maszyn rolniczych na świeżym powietrzu. Władze obiektu nie poprzestają jedynie
na biernym wystawieniu eksponatów. Podejmują współpracę z rozmaitymi instytucjami oraz
osobami fizycznymi, prowadzą badania i działania edukacyjne po to, aby docierać do
większej liczby odbiorców i popularyzować wiedzę na temat Kaszub, jeszcze efektywniej.
Jest to atrakcja przeznaczona dla osób zafascynowanych historią i kulturą regionu Kaszub,
a także dla tych, którzy swoją przygodę z odkrywaniem tego regionu, dopiero rozpoczynają.
Misją Izby Regionalnej w Luzinie jest ochrona materialnego i duchowego dziedzictwa
kulturowego ziemi kaszubskiej. Izba wypełnia ją poprzez gromadzenie, przechowywanie,
konserwację i udostępnianie do celów badawczych i wystawienniczych dóbr kultury
związanych z historią, etnografią, archeologią i sztuką regionu, organizując wystawy,
popularyzując wiedzę, prowadząc badania naukowe i działania edukacyjne. W tym celu, Izba
współdziała z osobami fizycznymi, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami,
urzędami i firmami działającymi w regionie oraz uczestniczy w stowarzyszeniach
muzealniczych i regionalnych. Izba otwarta jest w każdy wtorek w godz. 9:00 – 13:00.

Fot. 1. Siedziba Izby Regionalnej w Luzinie
Źródło: fotografia własna

W Gminie Luzino funkcjonuje także Muzeum Techniki Wojskowej „Gryf” w Dąbrówce,
należące do osoby prywatnej. Muzeum gromadzi eksponaty związane z techniką wojskową,
w tym, w sposób szczególny obiekty z czasu II wojny światowej. Eksponaty zostały
zgromadzone w specjalnie przygotowanej sali ekspozycyjnej. Są to między innymi mundury,
wyposażenie i uzbrojenie z czasów II wojny światowej oraz okresu powojennego. Muzeum
gromadzi, przechowuje, konserwuje, rekonstruuje, udostępnia i upowszechnia zbiory
z zakresu techniki wojskowej, pojazdów militarnych i uzbrojenia oraz dziedzin pokrewnych.
Pojazdy, które się tu znajdują są w pełni sprawne technicznie – biorą dział w inscenizacjach
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historycznych, plenerowych widowiskach batalistycznych czy imprezach edukacyjnych, jak
również w realizacji filmów dokumentalnych i fabularnych. Instytuacja współpracuje także
z pasjonatami historii oraz grupami rekonstrukcyjnymi, których historycznie umundurowani
członkowie tworzą załogi pojazdów. Znajduje się tu także, Muzeum Saperskie „Explosive”,
które posiada bogatą ekspozycję sprzętu saperskiego, różnego typu amunicji, bomb czy min.

5.2.5. Dziedzictwo niematerialne
Dziedzictwo niematerialne regionu jest niewątpliwym walorem kulturowym. Tworzy
ono krajobraz kulturowy oraz wyodrębnia daną jednostkę w oparciu o historię oraz ściśle
związane działalności człowieka. Ważnym jest, aby pamiętać oraz krzewić niematerialne
dziedzictwo będące spuścizną wielu pokoleń. Dziedzictwo niematerialne w rozumieniu
Konwencji UNESCO obejmuje:
- tradycje i przekazy ustne, w tym język jako nośnik niematerialnego dziedzictwa
kulturowego;
- sztuki widowiskowe;
- zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne;
- wiedzę i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata;
- umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym.
Gmina Luzino wchodzi w skład rejonu etnograficznego Kaszuby. Region ten, nie
stanowił nigdy oddzielnej jednostki terytorialno – administracyjnej Polski, jednakże jednostka
ta jest znana w całym kraju, a jej mieszkańcy posiadają silne poczucie odrębności,
samodzielności, tożsamości kulturowej, a także jedyny w Polsce zatwierdzony język
kaszubski, jako język regionalny. Oprócz tego Kaszubi, posiadają swój alfabet, strój ludowy
oraz dziedzictwo kulinarne. Nazwy miejscowości pisane są tu zarówno w języku polskim, jak
i kaszubskim. Krajobraz Kaszub wyróżnia się na tle pozostałych. Kaszubi dzielą się na wiele
podgrup etnograficznych.
Elementem dziedzictwa niematerialnego charakteryzowanej jednostki jest m.in. język
kaszubski. Język kaszubski należy do mowy zachodniosłowiańskiej. Należy do grupy
języków lechickich, co oznacza, że jest bliski językowi polskiemu, ale z racji położenia
geograficznego oraz historii występują w nim wpływy języka dolnoniemieckiego, a także
elementy wymarłych języków: połabskiego i pruskiego. Pierwsze „kaszubizmy” pojawiły się
już w okolicach 1400 r. Za najstarsze wydrukowane teksty po kaszubsku uważa się
„Duchowne piesnie Dra Marcina Luthera i inszich naboznich mężów” Szymona Krofeya
z roku 1586, jak i z roku 1643 Michała Pontanusa „Mały Catechism Niemiecko Wándalski
abo Slowięski”. Język kaszubski w Gminie Luzino jest językiem pomocniczym, a nazwy
miejscowości w gminie pisane są także po kaszubsku.
Język kaszubski, pomimo występowania na stosunkowo niewielkim obszarze, jest
bardzo zróżnicowany wewnętrznie. Poszczególne gwary są łączone w zespoły gwarowe
(dialekty), nieco odmiennie ujmowane przez różnych badaczy. Według jednego z nich
w połowie XX w. dzielił się na 3 grupy gwarowe:
- północnokaszubskie;
- środkowokaszubskie;
- południowokaszubskie.
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Gwara Luzińsko – Wejherowska należy do gwar północnokaszubskich.

Ryc. 19. Zróżnicowanie gwar na terenie Kaszub
źródło: www.dialektologia.uw.edu.pl

Do zapisów tekstów w mowie kaszubskiej początkowo używano alfabetu
ogólnopolskiego (np. Hieronim Derdowski). Jednak nie oddawał on w pełni cech
fonetycznych kaszubszczyzny. Florian Ceynowa, badacz kaszubskiej kultury, tworząc
unikalny alfabet rozwiązał problemy pojawiające się w trakcie przenoszenia mowy
kaszubskiej na papier.

Ryc. 20. Alfabet kaszubski
źródło: www.kaszubi.pl
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Poniżej przedstawiono tradycyjną pieśń - wyliczankę, która stała się jednym
z najbardziej rozpoznawalnych elementów folkloru kaszubskiego. Służyć miała zachowaniu
języka kaszubskiego w czasie zaborów.

Ryc. 21. Kaszubskie nuty
źródło: www.odkryjpomorze.pl

Żywymi formami aktywności ludowej na terenie gminy są różnego rodzaju
działalności stowarzyszeń, zespołów ludowych i kół gospodyń wiejskich. Na terenie Gminy
Luzino funkcjonuje Chór „Lutnia”. Powstało w 1994 r. przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Luzinie i nawiązuje do działającego w okresie II Rzeczypospolitej Towarzystwa
Śpiewaczego „Lutnia” z Luzina. Chór wykonuje pieśni głównie w języku kaszubskim na
terenie kraju i poza jego granicami, uświetniając uroczystości patriotyczne, narodowe
i kościelne.
Kontynuatorem przedwojennej działalności kulturalnej jest także Regionalny Teatr
Dramatyczny w Luzinie, działający przy GOK-u, wystawiający sztuki, widowiska i biorący
udział w ekranizacjach filmowych, głównie w języku kaszubskim.
Przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie od ponad 20 lat
działa dziecięcy zespół folklorystyczny „Luzińskie Dzwoneczki”. Szkoła ta organizuje
corocznie od 15 lat Pomorski Festiwal Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé Spiéwë”.
Funkcjonują również Koła Gospodyń Wiejskich (KGW). Ich zadaniem jest m. in.
uczestnictwo w kulturze, propagowanie folkloru Kaszub, rękodzielnictwa i dziedzictwa
kulturowego. KGW w Luzinie ma ponad kilkudziesięcioletnią tradycję. W ostatnich latach
postały KGW w Kębłowie, Kochanowie i Robakowie. Aktywność KGW przejawia się
w uroczystościach gminnych i kościelnych, w tym w dożynkach i innych uroczystościach,
prezentują dania tradycyjnej kuchni kaszubskiej oraz stroje i mowę kaszubską.
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Na terenie gminy działa oddział Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. Celem
organizacji jest działalność społeczno – kulturalna na rzecz wszechstronnego rozwoju
kulturowego Kaszub i Pomorza, rozwijanie kaszubsko – pomorskiej myśli społecznej oraz
szerzenie w społeczeństwie znajomości tradycji kaszubsko – pomorskich. Kultywowany jest
język, kultura i tradycje kaszubskie. Oddział włącza się m. in. w nabożeństwa i msze święte
z liturgią słowa w języku kaszubskim, czy w Dzień Jedności Kaszubów.
Do Stowarzyszeń z terenu gminy, które promują działanie w sferze kultury należy
zaliczyć Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Pro Brono” z Luzina, które promuje gminę
głównie poprzez organizowanie plenerów malarskich, wystaw sztuki.
Gmina Luzino posiada aktywnych twórców ludowych. Uczestniczą oni w wielu
wystawach, konkursach i przeglądach. Prace artystów znajdują się w muzeach, kościołach,
bibliotekach i miejscach użyteczności publicznej w kraju i za granicą. W Kębłowie mieszkają
osoby zajmujące się haftem kaszubskim i kowalstwem artystycznym. Z Sychowa pochodzą
artyści zajmujący się rzeźbą w drewnie. Z kolei w Luzinie do twórców ludowych należy
zaliczyć tych, którzy zajmują się rzeźbą ceramiczną, rzeźbą w drewnie, haftem kaszubskim
i wypiekiem pierników. Do najbardziej znanych twórców z terenu Gminy Luzino należy
wymienić Lucję Włodek – Jabłońśką, która zajmuje się rzeźbiarstwem w drewnie, granicie,
piaskowcu, glinie, kamieniu i glinie oraz Mariana Mielewczyka, który zajmuje się
malarstwem, a także rysunkiem oraz rzeźbą w drewnie
Kuchnia luzińska kształtowała się w oparciu o lokalne produkty, z których najczęściej
w przeszłości przygotowywano 5 posiłków:
- o godz. 6 rano – śniadanie – frisztëk;
- pomiędzy godz. 8, a 10 rano – pòdpôłnik;
- w południe – obiad – pôłnié;
- ok. godz. 16 – podwieczorek - pòdwieczórk;
- od 18 do 20 – kolacja – wieczerza – głównie zupa mleczna lub odgrzewane resztki
z obiadu.
Smak i zapach potraw kaszubskich przekazywanych z pokolenia na pokolenie
przetrwał, czego dowodem są liczne dania. Do kulinarnego dziedzictwa Gminy Luzino
zaliczyć można m. in. zupy, ryby, mięsa i potrawy z mięsa, mąkę i kaszę, chleby i pierogi,
ciasta i desery, warzywa i potrawy z warzyw, przetwory na słono, owoce, przetwory na
słodko i nalewki. Do przysmaków Luzina należy zaliczyć „zupę z kaszubskich suszonych
grzybów” oraz „nalewkę malinowe usta”.
Obecnie, jednym z elementów wyróżniających Kaszubów jest strój ludowy. Powstanie
stroju, a następnie jego szeroką popularyzację zawdzięcza się Franciszce Majkowskiej
(siostrze Aleksandra Majkowskiego, twórczyni wejherowskiej szkoły haftu kaszubskiego)
oraz etnografom – Teodorze i Izydorowi Gulgowskim, działającym w okresie II
Rzeczypospolitej. Wcześniej, od połowy XIX wieku, w wyniku rozwoju przemysłu, zanikł
tradycyjny strój, charakteryzujący się m.in. dominacją czarnego koloru w ubraniach
odświętnych. Rozwój kaszubskich zespołów ludowych po II wojnie światowej przyczynił się
do rozpowszechnienia obecnego stroju kaszubskiego.
Kaszubski strój męski składa się z filcowego kapelusza ozdobionego tasiemką. Na
białą płócienną koszulę zakłada się krótką kamizelkę zwaną liwkiem, albo nieco dłuższy
kaftan - wãps, dopasowany do figury, ozdobiony wyszyciami i rzędami metalowych guzików.
Odświętne buksy (kasz. bùksë), czyli spodnie, kiedyś szyte z zamszu, a obecnie najczęściej
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z lnu, wpuszczane są w skòrznie – wysokie buty wykonane z surowej skóry, o sztywnej,
szerokiej cholewie.
Kaszubski strój mężatki składa się ze złotnicy, czyli aksamitnego czepca
wyszywanego złotą nicią i zdobionego wstążkami, dziewczyny stroją głowę wiankiem lub
opaską w kolorze spódnicy. Na białą płócienną koszulę zakłada się aksamitny gorset
wyszywany złotą lub srebrną nicią, czarny lub w kolorze spódnicy. Strój żeński obejmuje
jednocześnie dwie spódnice: spodnia pełni rolę halki, wierzchnia jest szeroka i suto
marszczona, w żywych kolorach dla młodych, w ciemnych dla starszych kobiet. W pasie
zawiązuje się białą lnianą zapaskę – fartuszek, (kasz. szertuch), ozdobioną u dołu
misternym haftem. Odświętne wiksówki, czyli czarne, zapinane na pasek półbuciki, zakłada
się do białych pończoch. Uzupełnieniem stroju są korale, najczęściej z bursztynu.

Ryc. 22. Kaszubski strój ludowy - galowy
Źródło: F. Kwidziński, Kaszubskie stroje ludowe, Kartuzy 1998, s. 20

Innym elementem związanym z dziedzictwem niematerialnym z terenu opisywanej
gminy są bajki i legendy. Legendy i opowieści o ziemi luzińskiej opisuje Feliks Loszek Sikora.
Są to tzw. opowieści puszczyka i dziadka, tj: dąb, Lusinia, diabelska stopa, nocny stróż, stary
kościół i siedem kapliczek, kawka, spotkanie z wilkiem, luziński Diogenes, zbrodniczy staw,
powietrzny pirat, kara boska, koń i wilk, tarzan, fundator kościoła w Luzinie, królewskie
korony, credo, za 30 lat, a także tzw. zasłyszane dawno temu na ziemi luzińskiej: stary
żołnierz i św. Piotr, rady ojca, drzwi, wartownik, mądry pies, zakład, ulubiony koń króla, stary
wojak, skąpy szlachcic, wrona, złodziej i smok, macocha, ropucha, kaczki, czarne jagody,
włóczęga, krawiec, trzej bracia, coś, prząśniczka, wędrówka i żelazna skrzynia.
Najsłynniejszą z nich wydaje się być opowieść o starym kościele i siedmiu kapliczkach.
Miejscowa legenda głosi, że w drewniany kościół często uderzały pioruny tworząc czarną
smugę ciągnącą się od wieży do tzw. czarnego kamienia. W międzyczasie wielu
mieszkańców odeszło od wiary. Pewnego dnia w 1733 r. nadeszła potężna burza z siedmiu
stron świata, która zniszczyła kościółek, pozostał tylko czarny kamień. W ciągu kolejnych
siedmiu lat kolejne burze zapaliły siedem domostw. Mieszkańcy stwierdzili, że przyczyną
wszelkiego zła i ich nieszczęść jest ten czarny kamień, który jako jedyny ostał się po
kościele. Postanowili, że wywiozą go aż na Kozie Góry pod Paraszyno i tam go zakopią. Tak
też zrobili oraz odbyli procesję błagalną. Na miejscu starego kościoła mieszkańcy
wybudowali nowy, jednak burze cały czas nękały społeczność. W tym celu, postanowili
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wybudować siedem kapliczek, których zadaniem było chronienie gospodarstw przed
piorunami i pożarami w czasie burzy. Po ich zbudowaniu odbyła się procesja błagalna, a po
niej wszyscy się nawrócili. Od tej chwili pioruny przestały nękać Luzino. Burze zaczęły omijać
Luzino i żaden piorun nie trafił w kościół, ani w żadne gospodarstwo, zaś często pojawiają
się w okolicach Kozich Gór, uderzając najprawdopodobniej we wspomniany kamień.

Fot. 2. Barokowa kapliczka przy ul. Długiej
Źródło: fotografia własna

Inną ważną tradycją na terenie Gminy Luzino jest kult Matki Boskiej Luzińskiej. We
wnęce ołtarza głównego luzińskiego kościoła znajduje się figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem
Jezus na ręku. Rzeźbę wykonano w połowie XVII wieku. Figura Matki Boskiej w srebrnej
i pozłacanej szacie ma wysokość 125 cm. Odnaleziona została przypadkiem przez
proboszcza luzińskiej parafii, pod sklepieniem kościoła. Renowacja cennej rzeźby trwała 4
lata i w 1958 r. Matka Boska Luzińska została uroczyście wprowadzona do ołtarza. Korony
na głowach Maryi i Dzieciątka świadczą o dokonanym w przeszłości akcie koronacji, co
pozwala nazywać figurę „Matką Boską Luzińską”.
Wartymi odnotowania wydarzeniami na terenie gminy, które krzewią tradycje
i tożsamość regionalną ziemi luzińskiej są poniżej wymienione imprezy:
– Wielkanoc na Kaszubach – Marzec/Kwiecień (Niedziela Palmowa). Impreza ma na
celu podtrzymanie kaszubskich tradycji kulinarnych. W przeglądzie biorą udział koła
gospodyń wiejskich, stowarzyszenia oraz przedsiębiorcy, którzy prowadzą
działalność w zakresie agroturystyki i gastronomi. Prezentowane są tradycyjne
potrawy wielkanocne, odbywa się również kiermasz, dzięki któremu można nabyć
wielkanocne wyroby rękodzielnicze i gastronomiczne. Kulminacyjnym momentem jest
degustacja lokalnych potraw wielkanocnych, które zostały przygotowane dla
wszystkich uczestników przeglądu. Tego dnia, prezentowany jest również program
artystyczny, który ma na celu promocję folkloru;
– Sobótki – 23 czerwca. Wydarzenie jest kierowane w celu podtrzymania tradycji
sobótkowej na terenie Kaszub. Tradycyjnie, mieszkańcy podczas imprezy rozpalają
ognisko i poszukują kwiatu paproci. Co roku na scenie pojawia się inna gwiazda
muzyczna;
– Dożynki – Sierpień (ostatnia niedziela miesiąca). Dożynki Gminne w Luzinie to
unikatowa na skalę województwa pomorskiego impreza, promująca lokalne tradycje
i łącząca pokolenia. Organizowana jest zgodnie z tradycją, w ostatnią niedzielę

61
Id: 8F9FB83B-A37F-4FD5-B9EC-FAABD3D15BE8. Podpisany

Strona 61

Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Luzino na lata 2018 - 2021

–

–

Green K e y

sierpnia. Jest to impreza plenerowa, nawiązująca do dawnych obrzędów na
Kaszubach. Główną atrakcją Dożynek i obiektem zainteresowań mediów jest jedyny
w swoim rodzaju i na skalę województwa pomorskiego- barwny korowód dożynkowy.
W widowisku tym udział biorą jeźdźcy na koniach, przepięknie udekorowane bryczki
jak i współczesny sprzęt zmechanizowany. Podczas przejazdu korowodu
dożynkowego odbywa się bicie rekordu świata w ilości zaprzęgów w nim
uczestniczących;
Boże Narodzenie na Kaszubach – Grudzień. Wydarzenie ma na celu podtrzymanie
tradycji związanych z Bożym Narodzeniem na Kaszubach. Na stołach
Bożonarodzeniowych prezentowane będą potrawy lokalne związane z Bożym
Narodzeniem. Równocześnie w tym samym czasie odbywa się kiermasz;
Festiwal Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé Spiéwë” w Luzinie. Festiwal umożliwia
spotkania najbardziej utalentowanym dzieciom i młodzieży oraz nauczycielom,
instruktorom, opiekunom, którym na sercu leży rozwój kaszubskiej tradycji śpiewania
w „mòwie starków”. Jest to również okazja do dobrej zabawy i miłego spędzenia
czasu.

Transformacja ustrojowa na przełomie lat 80. i 90. XX w. spowodowała wśród
mieszkańców Polski chęć przemian i poczucie wolności. Z biegiem czasu poszczególne
regiony kraju mając na uwadze odrębną historię, tradycje, zwyczaje zaczęły zwracać uwagę
na tożsamość lokalną. Jednostki samorządowe mogły dokonać ponownej oceny faktycznego
stanu historii regionu i związanych z nią symboli. W związku z tym już w 1992 r. opracowano
herb Gminy, a w 2015 r. jej logo. Grafiki te stanowią wyraz niepowtarzalności, unikatowości
oraz oryginalności miejsca. Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę.
HERB
Rada Gminy Luzino przyjęła Uchwałę Nr XIX/124/92 w sprawie ustalenia herbu
Gminy Luzino w dniu 11 kwietnia 1992 r. Zgodnie ze Statutem Gminy Luzino z dnia 28
marca 2011 r. z późn. zm. Herb Gminy przedstawia tarczę podzieloną na dwa równe pola
linią pionową. Lewa strona tarczy – na żółtym tle przedstawia wizerunek połowy gryfa w
kolorze czarnym. Prawa strona tarczy – na niebieskim tle przedstawia wizerunek św.
Wawrzyńca z aureolą i kratą w ręku, który jest odziany w białą długą szatę z czerwonym
ornatem diakona. Tarcza herbowa typu francuskiego średniowiecznego obwiedziona jest
czarną linią.
Herb Gminy może być używany w sposób zapewniający mu należytą cześć
i szacunek.
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Ryc. 23. Herb Gminy Luzino
Źródło: www.luzino.eu

LOGO I HASŁO PROMOCYJNE
Logo wraz z hasłem promocyjnym zatwierdzono w 2015 r. Swoją formą odwołuje się
do nowoczesnej Ziemi Kaszubskiej. Przedstawia ono daleki widok w głąb Kaszub, ukazujący
ich powiązanie z morzem, jednak z zaznaczeniem, że ziemia, na której znajduje się Gmina
Luzino nie znajduje się w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Nowoczesność wyrażona jest
przez dynamikę kompozycji, która ma na celu odniesienie do dobrze rozwijającego się
regionu oraz „grę” wzorem kaszubskim, który finalnie przybiera współczesny kształt, nadal
przywołując skojarzenie z kwiatem, który był formą wyjściową. Kolorystyka loga również nie
pozostaje w oderwaniu od tradycji kaszubskich, z którymi Gmina Luzino jest silnie związana.
Kolory zainspirowane są barwami wykorzystywanymi w hafcie kaszubskim, a w logo mają
dodatkowe znaczenia: pola, lasy, niebo, słońce. Logo nie odnosi się jedynie do jednej
miejscowości znajdującej się na terenie Gminy Luzino, stąd też jego uniwersalny charakter,
niewskazujący konkretnego miejsca na terenie gminy, bogatej w liczne legendy i prawdziwe
historie. Hasło promocyjne, związane z inspiracją logo (kwiatem, wzorem kaszubskim) służy
scharakteryzowaniu Gminy Luzino jako miejsca o głęboko sięgającej tradycji, nierozerwalnie
związanym z regionem i będącym jego ozdobą. Znajduje się w nim odniesienie do bliskości
z naturą. Charakteryzuje Gminę Luzino jako miejsce będące w „rozkwicie” wieloaspektowo.

Ryc. 24. Logo Gminy Luzino
Źródło: www.luzino.eu
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Zabytki objęte prawnymi formami ochrony

Formami ochrony prawnej zabytków są: wpis do rejestru zabytków, wpis na Listę
Skarbów Dziedzictwa, uznanie za pomnik historii, utworzenie parku kulturowego, ustalenie
ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz ustalenia ochrony
w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach
zabudowy.
Rejestr zabytków województwa pomorskiego prowadzony jest przez Pomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Może on przystąpić do procedury wpisu do rejestru
zabytków na wniosek strony – właściciela, bądź użytkownika obiektu lub też z urzędu.
Jednakże trzeba pamiętać, że w przypadku rejestru zabytków ruchomych wojewódzki
konserwator zabytków może z urzędu wydać decyzję o wpisie zabytkowego obiektu
ruchomego, jeśli jest to uzasadnione wyjątkowymi okolicznościami. Precyzuje to art. 10, ust
2. ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami: „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.”
W Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Gdańsku prowadzone są trzy
rejestry zabytków:
1.
Rejestr zabytków nieruchomych (księga A).
2.
Rejestr zabytków ruchomych (księga B).
3.
Rejestr zabytków archeologicznych (księga C).
W rejestrze zabytków nieruchomych województwa pomorskiego, z terenu Gminy
Luzino do rejestru zabytków nieruchomych wpisanych jest 5 pozycji. Obiekty wpisane do
rejestru zabytków znajdują się w 2 miejscowościach, którymi to są: Dąbrówka (1) oraz Luzino
(4).
Obiekty wpisane do rejestru zabytków odznaczające się szczególnymi walorami
zostały krótko scharakteryzowane wraz z fotografiami w podrozdziale 5.6. - Zabytki
o najwyższym znaczeniu dla gminy. Ich charakterystyka znajduje się również w załączniku 1.
Na terenie Gminy Luzino nie występują obiekty uznane przez Prezydenta RP za
Pomnik Historii. Na obszarze gminy nie funkcjonuje też Park Kulturowy.
Nieruchome zabytki rejestrowe powinny być oznaczone wzorem znaku
informacyjnego, który przedstawiony jest poniżej. Za jego umieszczenie odpowiedzialny jest
starosta danego powiatu. Wzór znaku został ustanowiony w Rozporządzeniu Ministra Kultury
z dnia 9 lutego 2004 r.
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Ryc. 25.Wzór znaku informacyjnego umieszczonego na zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru zabytków
Źródło: załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. (poz. 259)

5.4.

Zabytki ujęte w gminnej ewidencji zabytków – zabytki nieruchome

Ochrona zabytków należy do obowiązków samorządu lokalnego. Zadania stojące
przed organami administracji publicznej, precyzuje art. 4 ustawy z dnia 17 września 2003
roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017, poz. 2187). Gminy mają
dbać o: „zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających
trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie” oraz zapobiegać
„zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków”. Ponadto mają
obowiązek podjęcia działań mających na celu „udaremnianie niszczenia i niewłaściwego
korzystania z zabytków, przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi
zabytków za granicę, kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków”.
Jednym z obowiązków nałożonych przez ustawę na gminy jest: „uwzględnienie zadań
ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu
środowiska”. Temu zadaniu ma służyć gminna ewidencja zabytków, o której jest mowa w art.
22. Punkt 4 tego artykułu mówi: „Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną
ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu
gminy”.
Zgodnie z art. 21 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami gminna
ewidencja zabytków jest podstawą do sporządzania gminnego programu opieki nad
zabytkami.
W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte:
a) zabytki nieruchome wpisane do rejestru;
b) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;
c) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Narodowy Instytut Dziedzictwa podaje następującą definicję ewidencji zabytków.
„Ewidencja to uporządkowany zbiór wykonanych według jednolitych wzorów opracowań,
zawierających podstawowe informacje o obiektach zabytkowych. Ewidencja zawiera: dane
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administracyjne i adresowe, rys historyczny, opis obiektu, fotografie i plany. Ewidencja
obejmuje pojedyncze obiekty architektoniczne, zespoły budowlane (np. folwarki), zespoły
urbanistyczne i ruralistyczne, stanowiska archeologiczne oraz zabytkowe parki i cmentarze”.
Celem ewidencji zabytków jest „rozpoznanie obiektów zabytkowych w terenie i ich
udokumentowanie, zebranie i opracowanie podstawowych informacji merytorycznych o nich,
zebranie informacji administracyjno-adresowych, tworzenie opracowań dla obiektów
zagrożonych rozbiórką, destrukcją lub gruntowną przebudową, monitoring zasobu
zabytkowego”. Podkreślono, że sporządzenie ewidencji zabytków jest działaniem
obowiązkowym dla gmin.
Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Luzino (zwana dalej GEZ) w formie zbioru kart
adresowych zabytków nieruchomych wykonana została zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. i została pozytywne zaopiniowana
z dniem 06 lipca 2017 roku (znak: RD.5140.74.2017.DH) przez Pomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. GEZ zawiera obiekty znajdujące się w rejestrze
zabytków oraz ewidencji wojewódzkiej w liczbie 57 kart adresowych (w tym 5 obiektów
rejestrowych). Poniżej przedstawiono szczegółową analizę zabytkowych obiektów
architektonicznych w podziale na wyszczególnione funkcje z uwzględnieniem ich aktualnej
kondycji.
Na poniższym wykresie przedstawiono ilościowy zasób obiektów ujętych w GEZ
z podziałem na miejscowości oraz z uwzględnieniem obiektów rejestrowych.

Wykres 2. Zabytki nieruchome ujęte w GEZ z terenu Gminy Luzino
z wyszczególnieniem na miejscowości
Źródło: opracowanie własne

REJESTR ZABYTKÓW
Na terenie Gminy Luzino znajduje się 5 obiektów wpisanych do rejestru zabytków
nieruchomych województwa pomorskiego. Obiekty te znajdują się w Dąbrówce i Luzinie.
Powstawały w różnych wiekach: XVIII, XIX i XX w. Najstarszym zabytkiem na terenie gminy,
który zostały wpisany do rejestru zabytków jest kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca
w Luzinie, który zbudowano w latach 1733 – 1740.
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Ocenie poddano stan zachowania poszczególnych zabytków rejestrowych. Ogólny
stan techniczny rejestrowych obiektów zabytkowych z terenu Gminy Luzino ocenić należy
jako dobry.
Stan techniczny spichlerza w Dąbrówce należy ocenić najgorzej spośród wszystkich
rejestrowych obiektów z ternu gminy. Występują ubytki w pokryciu dachowym. Dachówki
zastąpione są prowizorycznymi fragmentami blachy. Ceglana elewacja częściowo
fragmentarycznie pokryta jest warstwą stosunkowo świeżego tynku. Ogólny stan zachowania
zabytkowego kościoła parafialnego w Luzinie należy ocenić jako bardzo dobry. Budynek
mieszkalny przy ul. Kościelnej 15 w Luzinie jest częściowo wyremontowany. Jednak
wskazanym jest wymiana pokrycia dachowego, którym obecnie jest eternit. Kapliczka
pamiątkowa przy ul. Kościelnej 24 nie wymaga obecnie prac modernizujących i jej stan
ocenia się na bardzo dobry. Przydrożna kapliczka znajdująca się przy skrzyżowaniu ul.
Kościelnej z ul. Ofiar Stutthofu po raz ostatni remontowana była w 2000 r. Występują
nieliczne odspojenia tynku w cokole i jego pobliżu, pomiędzy pierwszą i drugą kondygnacją,
na płaskorzeźbach oraz w niszach. Wszystkie prace modernizacyjne należy uzgadniać
z WUOZ w Gdańsku.
Analizowane zabytki objęte zostały wpisem do rejestru zabytków w różnym czasie.
W 1975 r. ochroną objęto kościół oraz kapliczkę przydrożną, w 1987 r. do rejestru wpisano
budynek mieszkalny oraz spichlerz, a w 2002 r. kapliczkę pamiątkową przy ul. Kościelnej 24.
Tabela 3. Rejestrowe obiekty nieruchome z terenu Gminy Luzino
Lp.

Miejscowość

Obiekt
funkcja pierwotna

Adres

Datowanie

Stan

1

Dąbrówka

spichlerz

ul. ppłk. R.
Lubowiedzkiego 7

XVII/XIX w.

średni/dobry

2

Luzino

kościół parafialny p.w. św.
Wawrzyńca

ul. Kościelna 4

1733 – 1740 r.

bardzo dobry

3

Luzino

budynek mieszkalny

ul. Kościelna 15

1885 – 1888 r.

4

Luzino

kapliczka pamiątkowa

1945 – 1955 r.

5

Luzino

kapliczka przydrożna

ul. Kościelna 24
ul. Kościelna/Ofiar
Stutthofu

dobry/bardzo
dobry
bardzo dobry

1 poł. XIX w.

dobry

Źródło: opracowanie własne

BUDYNKI MIESZKALNE
W GEZ figurują obiekty o zróżnicowanych funkcjach. Poniżej krótko je
scharakteryzowano. Budynki mieszkalne stanowią znaczącą część obiektów znajdujących
się w ewidencji. Przykład budownictwa wielorodzinnego z terenu Gminy Luzino ukazuje
poniższa fotografia.
Analizując zaprezentowany obszar Gminy Luzino w oparciu o pierwotne budynki
mieszkalne, stwierdza się, że jedynie 2 budynki w Luzinie zostały zaadaptowane na funkcje
usługowe. Niestety na niektórych położony jest eternit, który negatywnie wpływa na
mieszkańców. Ich stan jest zróżnicowany, ale ogólnie należy ocenić jako średni.
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Fot. 3. Zabytkowa kamienica w Luzinie 1916 r.
Źródło: fotografia własna

Przykład zachowanego budownictwa wiejskiego z pocz. XX w. na terenie Gminy
Luzino przedstawia poniższe fotografie. Zachował się jeden zabytkowy dom drewniany
(wcześniej poczta) oraz wilka o konstrukcji szkieletowej.

Fot. 4. Budynki mieszkalne w Luzinie z końca XIX w.
Źródło: fotografie własne

Funkcję mieszkalną reprezentują obecnie obiekty również te, które posiadały inne
przeznaczenie pierwotne, np. dwory, szkoły. Na terenie gminy zespoły folwarczne
w większości uległy bezpowrotnym zatarciom, w tym pofolwarczne budynki mieszkalne, tzw.
trojaki, czworaki, które nie reprezentują już wartości zabytkowych. Pozostałości założeń
napotkać można po pojedynczych obiektach lub ich większych grupach (Kochanowo
i Sychowo). Obiekty mieszkalne będące dziedzictwem kulturowym gminy prezentują różny
stan zachowania, zdecydowana większość jest pod stałą opieką, jeden dom nie jest
zamieszkany, co oznacza jego powolną degradację. Charakteryzowane obiekty podatne są
na różnego rodzaju przekształcenia, ze względu na brak świadomości właścicieli oraz ich
problemy finansowe. Domy mogą ulec zatarciu np. poprzez:
- niewłaściwą wymianę stolarki okiennej;
- niewłaściwą wymianę stolarki drzwiowej;
- niewłaściwą wymianę połaci dachowej;
- ocieplenie budynku;
- otynkowanie budynku;
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- wszelkiego rodzaju dobudówki;
- umieszczanie reklam zakrywających detale architektoniczne.
CMENTARZE
Cmentarze stanowią specjalną formę obiektów zabytkowych. Ze względu na
przynależność religijną różnią się od siebie w wielu aspektach. Ich szczegółową
charakterystykę przedstawia poniższa tabela. Nekropolie z terenu gminy, które ujęte są
w GEZ mieszczą się w 4 miejscowościach. Ich największa ilość występuje w Luzinie (3).
Najstarszym cmentarzem jest przykościelny cmentarz parafialny, katolicki w Luzinie z XVIII
w. Na terenie Gminy Luzino występują cmentarze ewangelickie oraz rzymsko – katolickie.
Cmentarze ewangelickie zakładane były w XIX w. lub z pocz. XX w. Nie posiadają stałego
nadzoru, pozostawione same sobie zarastają.
Cmentarze ewangelickie charakteryzują się następującymi cechami:
- występowanie cmentarzy na wzniesieniach;
- występowanie cmentarzy przy drogach;
- występowanie cmentarzy poza obszarami zabudowanymi;
- charakterystyczna roślinność: bluszcz, stare dęby i lipy;
- aleje drzewne.
Powierzchnia charakteryzowanych cmentarzy jest zróżnicowana. Czynny jest tylko
cmentarz parafialny, katolicki w Luzinie, który jest największy, ponieważ istnieje ciągła
potrzeba pochówku zmarłych. Żadna z powyższy nekropolii nie została wpisana do rejestru
zabytków.
Do cmentarza w Barłominie prowadzi tabliczka z napisem „cmentarz majątku
Barłomino”. Z inwentaryzacji terenowej wynika, że zachowały się nieliczne nagrobki. Część
jednego spadła ze skarpy, co należy uporządkować. Gmina zawarła porozumienie z Lasami
Państwowymi (cmentarz znajduje się na terenie Lasów Państwowych), na mocy którego ma
powstać w tym miejscu obelisk i krzyż. Cmentarz częściowo jest zarośnięty samosiewami,
zatarte są aleje i ścieżki. Znajdują się tu pomniki przyrody.
Położony na wzniesieniu relikt cmentarza w Kębłowie nie jest oznakowany.
Utrudnione jest dojście do niego, tylko osoby znające to miejsce trafią na upamiętniający
kamień, na którym wyryty jest krzyż oraz napis „Gerpisko”. Cmentarz rodziny Koch
reprezentuje jeden zachowany nagrobek Emila Kocha, właściciela majątku, który zginął
w 1924 r. w pożarze majątku. Najprawdopodobniej był on ewangelikiem. Miejsce to jest
nieuporządkowane z licznymi samosiewami i zatartym układem całego założenia
cmentarnego. Jedyną pozostałością po cmentarzu przykościelnym w Luzinie jest część
nagrobka, dawnego właściciela Kębłowa – kapitana Zabokrzyckiego, który znajduje się
w ogrodzie przed starą plebanią. Cmentarz ewangelicki w Luzinie przy ul. Młyńskiej
zachowany jest w pierwotnej formie. Jest uporządkowany i zadbany, występują tu aleje
drzewne i ścieżki chodnikowe. Znajduje się tu także drewniany krzyż oraz kamień z tablicą
z 2006 r., na której umieszczono napis „Tu spoczywają w Bogu mieszkańcy Luzina i okolic
wyznania ewangelickiego pochowani w latach 1895 – 1953”. Zdanie to przetłumaczono także
na język niemiecki. W opisywanym miejscu nie występują nagrobki. Parafialny cmentarz
katolicki jest najlepiej zachowany spośród wszystkich zabytkowych nekropolii. Założył go
w 1890 r. proboszcz Ludwik Machalewski. Na cmentarzu spoczywa Gerard Labuda –
profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, badacz dziejów Kaszub,
Pomorza i Słowiańszczyzny.
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Przedstawiona poniżej tabela charakteryzuje cmentarze występujące na terenie
gminy.
Tabela 4. Charakterystyka cmentarzy znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
z terenu Gminy Luzino
Położenie

Czas
powstania

Własno
ść

Powierzchni
a (ha)

Wpis
do
rejestr
u

Lp.

Miejscowość

Nazwa
cmentarza

1

Barłomino

cmentarz
ewangelicki

w pobliżu ul.
Parkowej 4

poł. XIX w.

lasy
państw
owe

0,2

nie

2

Kębłowo

relikt
cmentarza
ewangelickieg
o dawnych
właścicieli
majątku

położony w
lesie poza
zabudowania
mi wsi

k. XIX w.

?

0,006

nie

3

Kochanowo

cmentarz
rodziny Koch

w pobliżu ul.
Ks.
Borysiewicza 1

2 poł. XIX
w.

prywatn
a

?

nie

4

Luzino

ul. Kościelna 4

XVIII w.

parafial
na

0,074

nie

5

Luzino

ul. Młyńska

l. 20. XX w.

gminna

0,17

nie

6

Luzino

ul. Ofiar
Stutthofu/Gen.
Sikorskiego

ok. 1890 r.

parafial
na

1,82

nie

cmentarz
przykościelny,
katolicki
cmentarz
ewangelicki,
ob. park
cmentarz
parafialny,
katolicki

Źródło: opracowanie własne

Fot. 5. Cmentarz ewangelicki w Luzinie
Źródło: fotografia własna

DWORY, PAŁACE I OFICYNY
Dwory o pierwotnych funkcjach mieszkalnych na terenie Gminy Luzino stanowią
istotne dziedzictwo materialne. Na terenie Gminy Luzino znajdują się 2 dwory oraz 1 oficyna
dworska, które reprezentują bardzo dobry stan zachowania. W wyniku przemian społeczno –
ustrojowych zostały zaadaptowane na nowe funkcje. Dwór w Sychowie i oficyna
w Barłominie to obecnie szkoły, a dwór w Kochanowie częściowo wykorzystywany jest jako
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sklep spożywczy, pozostałą część zamieszkują lokatorzy. Wszystkie charakteryzowane
obiekty znajdują się we własności gminnej i posiadają stałą opiekę. Pochodzą z 4 ćw. XIX w
i nie są wpisane do rejestru zabytków. Dwory w Kochanowie i Sychowie są bardzo podobne
do siebie pod względem kształtu bryły – oba posiadają ryzalit środkowy, są otynkowane.
Oficyna w Barłominie wybudowana została z czerwonej cegły, to budynek
dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem. W tabeli poniżej scharakteryzowano obiekty
m.in. pod względem czasu powstania, obecnej funkcji oraz formy własności.
Tabela 5. Zabytkowe dwory z terenu Gminy Luzino
Lp.

Miejscowość

1

Barłomino

2

Kochanowo

3

Sychowo

Obiekt –
funkcja
pierwotna
oficyna
dworska

Czas
powstania

funkcja
obecna

Własność

Stan

Wpis
do
rejestru

4 ćw. XIX w.

szkoła

gminna

bardzo
dobry

nie

dwór

1888 r.

budynek
mieszkalny
i sklep

gminna

bardzo
dobry

nie

dwór

4 ćw. XIX w.

szkoła

gminna

bardzo
dobry

nie

Źródło: opracowanie własne

Fot. 6. Dwór w Sychowie
Źródło: fotografia własna

PARKI
Na terenie analizowanej gminy występują 2 parki, które zostały uwzględnione w GEZ
oraz aleja lipowa, pozostałość po parku w Sychowie. Zabytkowe parki nie zostały objęte
wpisem do rejestru zabytków, powstały w XIX w. Są bezpośrednio związane z dworami,
które kiedyś się tu znajdowały. Pozostałości parku w Kębłowie są rozproszone i znajdują się
na kilku posesjach. Park w Barłominie wykorzystywany jest przez szkołę podstawową
w Barłominie, obok znajduje się boisko szkolne. Aleja lipowa w Sychowie prowadzi od strony
zachodniej ku stronie wschodniej do budynku dawnego dworu. Podstawową charakterystykę
zabytkowych założeń zieleni zawarto w poniższej tabeli.
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Tabela 6. Zabytkowe parki z terenu Gminy Luzino
Obiekt

Czas
powstania

Powierzchnia
ogółem
(ha)

Własność

Stan

Wpis
do
rejestr
u

Barłomino

park dworski

2 poł. XIX w.

ok. 1,8 ha

gminna

bardzo
dobry

nie

2

Kębłowo

park z zespołu
dworu
Charwatynia

poł. XIX w.

ok. 0,8 ha

prywatna

pozost
ałość

nie

3

Sychowo

aleja lipowa

pocz. XX w.

ok. 0,2 ha

gminna

bardzo
dobry

nie

Lp.

Miejscowość

1

Źródło: opracowanie własne

Fot. 7. Park w Barłominie
Źródło: fotografia własna

OBIEKTY SAKRALNE
Zabytkowe kościoły znajdujące się na obszarze Gminy Luzino powstały w XVIII i XIX
w. Najstarszym z nich jest kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca w Luzinie, który został
scharakteryzowany w podrozdziale 5.6. Oprócz niego w XIX w. wybudowano stajnię
w Sychowie, która była budynkiem folwarcznym. Stajnie przedłużono w kierunku północnym,
w tym dobudowując wieżę – dzwonnicę. Zaadaptowano ją na kościół w wyniku zwiększania
liczby ludności Sychowa i okolic w ostatnich latach. Dawny kościół ewangelicki w Luzinie
wybudowano w stylu neogotyckim najprawdopodobniej w 1895 r. na wzgórzu zwanym
„Kukówka” (118 m n.p.m.) Lokalizacja budowli wskazała kierunek nowej rozbudowy wsi
w kierunku torów kolejowych. Fundatorem świątyni był właściciel Barłomina Eberhard von
Żelewski, a cegła z której zbudowano obiekt pochodziła z barłomińskiej cegielni. Po
opuszczeniu Luzina przez Niemców obiekt opustoszał (1945 rok), następnie został
przekazany Gminie Luzino. Od 1977 roku funkcjonuje jako Gminna Biblioteka Publiczna.
Mieszkańcy Gminy Luzino to w przeważającej mierze praktykujący katolicy. Dlatego
też poszczególni parafianie traktują swoje kościoły jako dobro wspólne, czego efektem jest
bardzo dobre utrzymanie obiektów sakralnych.
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Tabela 7. Zabytkowe obiekty sakralne z terenu Gminy Luzino
Lp.

Miejscowość

Pierwotna
funkcja
kościoła

Obecna
funkcja
kościoła
kościół
parafialny
p.w. św.
Wawrzyńca

1

Luzino

kościół
parafialny p.w.
św. Wawrzyńca

2

Luzino

kościół
ewangelicki

biblioteka

3

Sychowo

stajnia

kościół p.w.
św. Józefa

Czas
powstania

Stan

Własność

Wpis
do
rejestru

1733 –
1740 r.

bardzo
dobry

parafialna

nie

2 ćw. XIX
w.
4 ćw. XIX
w.

bardzo
dobry
bardzo
dobry

gminna

nie

parafialna

nie

Źródło: opracowanie własne

Fot. 8. Dawny kościół ewangelicki w Luzinie
Źródło: fotografia własna

SZKOŁY
Poniżej zaprezentowano charakterystykę budynków, które pierwotnie przeznaczone
zostały jako szkoły. Obiekty te stanowią wyraz wieloletniej spuścizny, gdzie przodkowie
dzisiejszych mieszkańców gminy stawiali pierwsze kroki edukacyjne. Budynki te powstały
w 3 i 4 ćw. XIX w., ich właścicielem jest w większości Gmina Luzino, a ogólny stan należy
ocenić jako dobry. Wszystkie są jednokondygnacyjne oraz zbudowane zostały z czerwonej
cegły. W 2017 r. usunięty został eternit ze szkoły w Robakowie, położono blachodachówkę.
Dawna szkoła w Tępczu zaadaptowana została na świetlicę wiejską, dobudowano do niej
wtórną wystawkę w osi centralnej, a szkoła w Kębłowie jest obecnie budynkiem
mieszkalnym.
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Tabela 8. Zabytkowe szkoły z terenu Gminy Luzino
Lp.

Miejscowość

Pierwotna
funkcja

1

Kębłowo

szkoła

2

Luzino

szkoła

3

Luzino

4
5

Obecna
funkcja
budynek
mieszkaln
y

Czas
powstania

Stan

Własność

Wpis do
rejestru

3 ćw. XIX
w.

średni/dobry

prywatna/gminna

szkoła

4 ćw. XIX
w.

bardzo dobry

gminna

nie

szkoła –
drugi
budynek

szkoła

4 ćw. XIX
w.

bardzo dobry

gminna

nie

Robakowo

szkoła

szkoła

nie

szkoła

świetlica

dobry/bardzo
dobry
bardzo dobry

gminna

Tępcz

4 ćw. XIX
w.
1892 r.

gminna

nie

Źródło: opracowanie własne

Fot. 9. Dawna szkoła w Tępczu
Źródło: fotografia własna

WŁASNOŚĆ GMINY LUZINO
Gmina Luzino posiada w swojej własności 16 zabytków będących w GEZ.
Przedstawia je poniższa tabela. Jest także właścicielem w przypadku 13 obiektów oraz
współwłaścicielem 3. Wpisem do rejestru zabytków objęto przydrożną kapliczkę, której
Gmina Luzino jest właścicielem. Stan zachowania wymienionych poniżej obiektów jest na
ogół dobry lub bardzo dobry. W przypadku budynku dawnej szkoły w Kębłowie i przydrożnej
kapliczki w Luzinie proponuje się wykonać prace modernizacyjne. Poniżej zaprezentowano
zbiorczą tabelę, w której uwzględniono zabytki należące do Gminy Luzino.
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Tabela 9. Zabytki ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków będące własnością gminną
z terenu Gminy Luzino
Obiekt

Adres

Czas
powstania

Własność

Wpis
do
rejestru

park dworski
oficyna
dworska, ob.
szkoła
szkoła, ob.
budynek
mieszkalny
dwór, ob.
budynek
mieszkalny i
sklep
stajnia, ob.
budynek
mieszkalny i
dom pomocy
społecznej

ul. Szkolna 3

2 poł. XIX w.

gminna

nie

ul. Szkolna 3

4 ćw. XIX w.

gminna

nie

ul. Wiejska 131

3 ćw. XIX w.

prywatna/gminna

nie

ul. Ks.
Borysiewicza 1

1888 r.

gminna

nie

ul. Ks.
Borysiewicza 2

4 ćw. XIX w.

prywatna/gminna

nie

kapliczka
przydrożna

ul.
Kościelna/Ofiar
Stutthofu

1 poł. XIX w.

gminna

tak

Luzino

cmentarz
ewangelicki,
ob. park

ul. Młyńska

l. 20. XX w.

gminna

nie

8

Luzino

szkoła

4 ćw. XIX w.

gminna

nie

9

Luzino

szkoła – drugi
budynek

4 ćw. XIX w.

gminna

nie

10

Luzino

kościół
ewangelicki,
ob. biblioteka

2 ćw. XIX w.

gminna

nie

11

Luzino

budynek
mieszkalny

4 ćw. XIX w.

gminna

nie

12

Robakowo

szkoła

4 ćw. XIX w.

gminna

nie

13

Sychowo

ul. Szkolna

XIX/XX w.

prywatna/gminna

nie

14

Sychowo

4 ćw. XIX w.

gminna

nie

15

Sychowo

ul. Szkolna 1,
ob. 4
ul. Szkolna

pocz. XX w.

gminna

nie

16

Tępcz

ul. Sportowa 2

1892 r.

gminna

nie

Lp.

Miejscowość

1

Barłomino

2

Barłomino

3

Kębłowo

4

Kochanowo

5

Kochanowo

6

Luzino

7

zespół
dworsko ogrodowy
dwór, ob.
szkoła
aleja lipowa
szkoła, ob.
świetlica

ul. Ofiar
Stutthofu 11, ob.
13
ul. Ofiar
Stutthofu 11, ob.
13a
ul. Ofiar
Stutthofu 52, ob.
56
ul. Ofiar
Stutthofu 37, ob.
41
ul. Św. Jana 47,
ob. 49

Źródło: UG Luzino

Włączanie nowych obiektów oraz ich wyłączanie z gminnej ewidencji zabytków musi
być dokonywane w porozumieniu z WKZ. Wzór karty gminnej ewidencji zabytków określony
został w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja (Dz. U.
nr 113, poz. 661) i w taki sposób należy prowadzić gminną ewidencję zabytków. W gminnej
ewidencji zabytków muszą znaleźć się obiekty wpisane do rejestru zabytków, obiekty ujęte
w wojewódzkiej ewidencji zabytków lub wskazane do ujęcia przez WKZ oraz inne
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nieruchome zabytki wyznaczone przez wójta/burmistrza w porozumieniu z wojewódzkim
konserwatorem zabytków. Na chwilę obecną GEZ nie wymaga zmian. Zalecana jest jej
aktualizacja po 2021 r.
Powyżej przedstawiona charakterystyka oddaje rzeczywisty zasób tkanki zabytkowej
gminy. Weryfikacja terenowa, którą przeprowadzono w czerwcu 2017 r. pozwoliła na
zaewidencjonowanie obiektów o najwyższej wartości zabytkowej, historycznej i kulturowej.
W przypadku obiektów bez stałej opieki winno się zwrócić szczególną uwagę, czy nie grożą
zawaleniem.

5.5.

Zabytki ujęte w gminnej ewidencji zabytków — zabytki archeologiczne6

Identyfikacja przedmiotu ochrony oraz analiza zasobu zabytków archeologicznych
z terenu gminy Luzino
Zgodnie z art. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2187; dalej: UOZOZ) zabytkiem
archeologicznym jest zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub
podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień
kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy,
będący tym wytworem.
Przedmiotem ochrony są nie tylko poszczególne wytwory człowieka, ale i ich
kulturowy kontekst — razem tworzą integralną całość, w terminologii naukowej zwaną
stanowiskiem archeologicznym. Wydzielony wytwór określa się natomiast mianem artefaktu.
Stanowiskiem archeologicznym jest obszar występowania archeologicznych zabytków
nieruchomych i ruchomych jako spójnej całości, zaś artefaktem jest wydzielony, indywidualny
zabytek ruchomy, np. pozyskany w trakcie badań archeologicznych. Wzajemne powiązanie
przestrzenne
poszczególnych
nieruchomych
i
ruchomych
części
stanowiska
archeologicznego stanowi właściwą, oryginalną i niepowtarzalną substancję zabytku
archeologicznego. Nieruchomym zabytkiem (stanowiskiem) archeologicznym mogą być
w szczególności grodziska, cmentarzyska, pozostałości dawnych osad, nawarstwienia miast,
nawarstwienia związane z funkcjonowaniem zamków, wsi historycznych itd.
Stanowiska archeologiczne dzielą się na:
— posiadające własną formę krajobrazową (np. kopce ziemne i kurhany — zazwyczaj
ślady cmentarzysk), grodziska, wały podłużne — resztki systemów fortyfikacyjnych,
zamczyska, kościeliska);
— nieposiadające własnej formy terenowej, tzw. płaskie;
— podwodne (na terenie Gminy Luzino brak jest tego typu stanowisk).
Najlepiej zachowane są stanowiska archeologiczne położone na nieużytkach,
terenach niezabudowanych oraz terenach zalesionych, gdzie ingerencja człowieka
w substancję zabytkową stanowiska jest najmniejsza. Stan zachowania nawarstwień
kulturowych w obrębie stanowisk najczęściej jest trudny do określenia. Ustala się go przy
okazji badań rozpoznawczych (powierzchniowych i sondażowych), planowych badań
naukowych czy badań ratowniczych przy realizacji inwestycji.
6

Opracowano we współpracy z WUOZ w Gdańsku
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Badania powierzchni archeologicznej prowadzone były od 1978 roku na terenie całego kraju
w ramach wykonywania Archeologicznego Zdjęcia Polski. Projekt zakładał znalezienie
zabytków archeologicznych tzw. metodą powierzchniową polegającą na obserwacji
zaoranych pól wiosną i jesienią. Prowadzone były również wywiady z mieszkańcami, analizy
archiwalnych materiałów, jak i wykorzystywano zdjęcia lotnicze.
Gmina Luzino znajduje się na obszarze 10 sektorów AZP, na których znajdują się
stanowiska archeologiczne: 6-38, 6-39, 7-38, 7-39, 7-40, 8-38, 8-39, 8-40, 9-38, 9-39. Każdy
z nich posiada wymiary 5 x 8 km, czyli 40 km².

Ryc. 26. Obszary AZP na terenie Gminy Luzino
Źródło: www.mapy.zabytek.gov.pl

Poszczególne części Gminy Luzino nie obejmują w całości żadnego z sektorów AZP.
Powierzchniowo największy obszar obejmuje sektor 7-39 oraz 8-39. Zaewidencjonowane
stanowiska archeologiczne z terenu Gminy Luzino pochodzą w zdecydowanej większości
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z terenu 7-39. Ponadto występują także na obszarach: 6-38, 6-39, 7-38, 8-38, 8-39. Wynika
to z faktu, iż tylko część gminy została przebadana. Luzino w przeszłości było ważnym
punktem osadnictwa. Dlatego też, z jej terenu odnotowuje się najwięcej stanowisk
archeologicznych.
W tym miejscu należy przypomnieć, że lokacje osad od zarania dziejów zawsze
dyktowało ukształtowanie terenu, dostępność wody pitnej, dogodna ekspozycja terenu do
zamieszkania oraz odpowiednie do uprawy ziemie. W związku z tym, kumulacja stanowisk
archeologicznych występuje na terenie Luzina i najbliższego sąsiedztwa wsi, przy rzece
Bolszewce (od Sychowa do Gościnina), przy rzece Gościcino oraz pomiędzy Luzinem
i Dąbrówką.
Dziedzictwo archeologiczne na terenie Gminy Luzino reprezentują stanowiska
archeologiczne w liczbie 204, w tym 15 stanowisk rejestrowych. Większość stanowisk
ujętych w ewidencji wojewódzkiej zalicza się do tzw. stanowisk płaskich, które na
powierzchni mogą być mało czytelne.
Wykaz stanowisk archeologicznych uwzględnionych w Wojewódzkiej Ewidencji
Nieruchomych Zabytków Archeologicznych oraz Wojewódzkim Rejestrze Nieruchomych
Zabytków Archeologicznych (który prowadzi WUOZ w Gdańsku) przedstawiono w załączniku
nr 2.
GEZ w formie zbioru kart adresowych zabytków archeologicznych wykonana została
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011
r. i została pozytywne zaopiniowana z dniem 22 listopada 2017 roku (znak: ZA.5140.42.2017.SS) przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. GEZ zawiera
obiekty znajdujące się w rejestrze zabytków oraz ewidencji wojewódzkiej w liczbie 204 kart
adresowych (w tym 15 stanowisk rejestrowych oraz 27 stanowisk znanych z archiwaliów
o nieustalonej lokalizacji terenowej). Poniżej przedstawiono szczegółową analizę
zabytkowych archeologicznych.
Stanowiska archeologiczne z terenu Gminy Luzino zostały objęte strefami ochrony
konserwatorskiej (stanowiącymi integralną część GEZ), wśród których wyróżniono:
— strefę ścisłej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych wpisanych do
rejestru zabytków: o własnej formie terenowej;
— strefę ścisłej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych wpisanych do
rejestru zabytków: płaskich;
— strefę pełnej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji
zabytków: o własnej formie terenowej;
— strefę pełnej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji
zabytków: płaskich;
— strefę ochrony stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytków.
Poniżej zamieszczono wyznaczone strefy ochrony konserwatorskiej występujące na terenie
Gminy Luzino.
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Ryc. 27. Strefy ochrony stanowisk archeologicznych z terenu Gminy Luzino
Źródło: WUOZ w Gdańsku

W tabeli 9 przedstawiono liczbę stanowisk archeologicznych z wyróżnieniem na
poszczególne funkcje. Jako materiał źródłowy posłużyły archeologiczne karty GEZ. Dane
zawarte w poniższym zestawieniu należy traktować orientacyjnie. Na terenie Gminy Luzino
wyróżnić można 7 rodzajów faktów osadniczych oraz pojedyncze znaleziska luźne w łącznej
liczbie 265. Rozróżnia się 130 śladów osadnictwa, 54 osady, 51 cmentarzysk, 15 punktów
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osadniczych, 4 huty, 1 grodzisko oraz 1 wieś historyczną. Znaleziska luźne wystąpiły 9 razy.
Należy pamiętać, że w obrębie jednego stanowiska może wystąpić więcej, niż jeden fakt
osadniczy.
Tabela 10. Liczba zewidencjonowanych faktów osadniczych z terenu Gminy Luzino
Ilość
130
54
51
15
4
1
1
9
265

Fakt osadniczy
ślady osadnictwa
osady
cmentarzyska
punkty osadnicze
huty
grodzisko
wieś historyczna
znalezisko luźne
suma
Źródło: karty adresowe gminnej ewidencji zabytków archeologicznych

Na obszarze Gminy Luzino zaewidencjonowano stanowiska archeologiczne przedstawione
w tabeli poniżej, wpisane do rejestru zabytków. Analizę rejestrowych zabytków
archeologicznych przedstawia poniższa tabela.
Tabela 11. Zabytki archeologiczne z terenu Gminy Luzino wpisane do rejestru
zabytków
Lp.

Miejscowość

Chronologia
wczesny i środkowy okres
lateński, hallstatt D,
wczesna epoka żelaza

Funkcja
cmentarzysko,
cmentarzysko,
cmentarzysko

1

Luzino

2

Luzino

wczesna epoka żelaza

cmentarzysko

3

Luzino

hallstatt C, wczesna epoka
żelaza
hallstatt D, wczesna epoka
żelaza
wczesne średniowiecze
neolit, wczesna epoka
żelaza
wczesna epoka żelaza
wczesny i środkowy okres
lateński

cmentarzysko,
cmentarzysko,
osada,
cmentarzysko
grodzisko
osada produkcyjna,
osada produkcyjna
cmentarzysko?

4

Luzino

5

Luzino

6

Luzino

7

Luzino

8

Milwino

9

Sychowo

wczesny okres wpływów
rzymskich, nie stwierdzono

10

Sychowo

hallstatt C, wczesna epoka
żelaza, wczesna epoka
żelaza, wczesna epoka
żelaza

11

Sychowo

hallstatt D

12

Tępcz

wczesna epoka żelaza

cmentarzysko,
stanowiska nie
stwierdzono
cmentarzysko
grobów
skrzynkowych,
cmentarzysko,
cmentarzysko
grobów
skrzynkowych,
osada
cmentarzysko
grobów
skrzynkowych
cmentarzysko

cmentarzysko

Rejestr zabytków
C-69; 46/A
C-65; 45/A
C-68; 44/A
C-419; 341A
C-67; 43/A
C-66; 42/A
C-516; 422/A
C-517; 423/A
C-334; 262/A
C-64; A/41

C-344; 267/A

C-345; 268/A
C-418; 340/A
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Lp.

Miejscowość

Chronologia

13
14

Tępcz
Wyszecino

epoka nieokreślona

15

Wyszecino

wczesna epoka żelaza,
hallstatt C-D

Funkcja
grobów
skrzynkowych
cmentarzysko
cmentarzysko
cmentarzysko,
osada

Rejestr zabytków

C-438; 360/A
C-397; 321/A
C-422; 344/A

Źródło: opracowanie własne na podstawie kart GEZ

W tym miejscu należy wspomnieć, że na podstawie posiadanych danych przez Wojewódzki
Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku na chwilę obecną (tj. listopad 2017 r.), nie udało się
zlokalizować szczegółowych lokalizacji stanowisk:
— wpis do rejestru zabytków nr C-67 (dawny nr. rej. 43/A);
— wpis do rejestru zabytków nr C-70 (dawny nr. rej. 47/A);
— stanowiska archeologicznego Luzino 7.
Liczba obiektów w ewidencji zabytków nie jest stała, ponieważ mogą być do niej wpisywane
kolejne stanowiska archeologiczne odkryte podczas prac wykopaliskowych, badań
powierzchniowych w ramach programu AZP oraz odkryć przypadkowych.
Łącznie odnotowano 204 stanowiska na obszarze 13 jednostek. Najwięcej stanowisk
archeologicznych odnotowano w Luzinie — 95, Robakowie — 33, Zielnowie — 25 oraz
Kębłowie — 19. Na obszarze Gminy Luzino występuje również kilka stanowisk archiwalnych,
które także włączono do przedmiotu analizy.
Wykres 3 charakteryzuje stanowiska archeologiczne z obszaru Gminy Luzino.
Załącznik 2 przedstawia wszystkie stanowiska archeologiczne z terenu gminy.
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Wykres 3. Nieruchome zabytki archeologiczne z terenu Gminy Luzino
z wyszczególnieniem na miejscowości
Źródło: opracowanie własne

Jednym z ważniejszych stanowisk z terenu gminy jest średniowieczne grodzisko z Luzina.
Gród powstał w IX w., spełniał funkcję obronną i strzegł szlaku handlowego z Gdańska do
Słupska (Via Regia). Funkcjonował najprawdopodobniej do XI w. Położony jest na
południowy wschód od Luzina — nad rzeką Bolszewką (zwaną wcześniej Luzińską Strugą).
Usytuowany jest na wyniesieniu w trudno dostępnym terenie, ukryty wśród drzew i krzewów,
opleciony jest mokradłami i meandrującą rzeką. Grodzisko ma kształt owalnego czworoboku
(80 m na 48 m) i otoczone jest wałem ziemnym. Przez wiele stuleci opuszczone grodzisko
było zapomnianym (a wręcz legendarnym) obiektem, odnalazł je dopiero Kazimierz Dampz
w 1967 roku.
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W 1972 roku prowadzone były badania archeologiczne w Milwinie. Odnaleziono
wówczas dwie popielnice całe oraz jedną zniszczoną (eksponaty stanowią własność
Muzeum Archeologicznego w Gdańsku).
Z terenu wsi Sychowo odnaleziono m.in. popielnicę domkową datowaną na lata 650550 p.n.e. oraz popielnicę z wyobrażeniem rąk, w której złożono spalone kości kobiety
w wieku 35-45 lat. Eksponaty odkryto podczas badań wykopaliskowych w 1973 r. i obecnie
znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.
Z Tępcza i Sychowa pochodzą cmentarzyska i jedna osada datowane częściowo na
wczesną epokę żelaza. Dokumentacja na ich temat znajduje się w archiwum Muzeum
Archeologicznego w Gdańsku, nie przebadano ich w ramach AZP.
Identyfikacja zagrożeń dla zabytków archeologicznych
Do największych zagrożeń dla stanowisk archeologicznych zaliczają się:
— działalności inwestycyjne: budowa kanalizacji, wodociągów;
— inwestycje mieszkaniowe i przemysłowe;
— budowy dróg;
— lokalizacje żwirowni i kopalni kruszywa oraz ich wydobycie;
— planowane zalesienia;
— regulacje cieków wodnych i budowa zbiorników retencyjnych;
— działalności rabunkowe — nielegalne poszukiwania;
— działalności rolnicze — głęboka orka;
— gwałtowne zjawiska atmosferyczne.
Należy pamiętać, że każde prace inwestycyjne w strefach stanowisk archeologicznych
stanowią dla nich zagrożenie. W szczególnym stopniu inwestycje liniowe o charakterze
ponadlokalnym, prymitywne i rabunkowe metody gospodarowania przestrzenią osadniczą
oraz tak zwani „poszukiwacze skarbów”, wykorzystujący do poszukiwań urządzenia
techniczne wydają się być największym zagrożeniem dla zabytkowych stanowisk.
Podstawy prawne i zasady ochrony zabytków archeologicznych
Nieruchome zabytki (stanowiska) archeologiczne jako istotny element dziedzictwa
i krajobrazu kulturowego oraz środowiska podlegają ochronie na mocy przepisów prawa
międzynarodowego i tworzonego w ich duchu prawa krajowego, które zobowiązują do ich
trwałego zachowania (jeśli to możliwe — na miejscu), uwzględnienia zadań ochronnych
w procesie planowania przestrzennego, a jeśli niemożliwa jest trwała ochrona —
metodycznego przebadania i zadokumentowania warstw kulturowych oraz zakonserwowania
i zabezpieczenia pozyskanych archeologicznych zabytków ruchomych. Należy zaznaczyć,
że wszystkie stanowiska archeologiczne są tak samo ważne dla rekonstrukcji większych
procesów, jak i służą wyjaśnieniu mniejszych problemów i zagadnień. W myśl art. 6 pkt. 3
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017,
poz. 2187) wszystkie zabytki archeologiczne bez względu na stan zachowania podlegają
ochronie i opiece.
Zgodnie z art. 5 pkt i lit. a Europejskiej Konwencji o Ochronie Dziedzictwa
Archeologicznego (Dz.U. z 1996 r. nr 120, poz. 564) każda Strona zobowiązuje się do
podejmowania próby pogodzenia i połączenia odpowiednich potrzeb archeologicznych oraz
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planów zagospodarowania przestrzennego poprzez zapewnienie archeologom uczestnictwa
w tworzeniu założeń planowania, ukierunkowanych na zapewnienie wyważonej strategii
mającej na celu ochronę, konserwację i podniesienie wartości terenów o wartości
archeologicznej, w związku z art. 4 pkt II cyt. Konwencji, zgodnie z którym każda Strona
zobowiązuje się do stosowania środków fizycznej ochrony dziedzictwa archeologicznego,
zapewniając, stosownie do okoliczności konserwację i zachowanie dziedzictwa
archeologicznego, jeżeli jest to możliwe na miejscu.
Zgodnie z art. 4 UOZOZ ochrona zabytków polega, w szczególności, na
podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu (m.in.):
zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe
zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie (pkt 1) oraz uwzględnianie
zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu
środowiska (pkt 6).
W przypadku zabytków archeologicznych zasada trwałej ochrony została dodatkowo
umocowana w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska
(tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.; dalej: POŚ). Zgodnie z art. 101 pkt 2
lit. f POŚ ochrona powierzchni ziemi polega na zachowaniu funkcji środowiskowych,
gospodarczych, społecznych i kulturowych, w tym między innymi zbioru dziedzictwa
geologicznego, geomorfologicznego i archeologicznego. Tym samym także, zachowanie
zbioru dziedzictwa archeologicznego, jako funkcji kulturowej powierzchni ziemi, staje się
jednym z celów ochrony środowiska, a zatem uzyskuje dodatkową podstawę prawną
w działalności organów administracji publicznej.
Zgodnie z art. 31 ust. 1a pkt 2 UOZOZ osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna,
która zamierza realizować roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do
rejestru lub objętym ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub znajdującym się w ewidencji wojewódzkiego
konserwatora zabytków albo roboty ziemne lub dokonać zmiany charakteru dotychczasowej
działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, co doprowadzić może
do przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego jest obowiązana,
z zastrzeżeniem art. 82a ust. 1, pokryć koszty badań archeologicznych oraz ich
dokumentacji, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest niezbędne w celu ochrony tych
zabytków.
Do zbioru dziedzictwa archeologicznego, jako zasobu kulturowego i środowiskowego,
zastosowanie ma zasada zrównoważonego rozwoju, stanowiąca podstawowe założenie
planowania i zagospodarowania przestrzennego. Ponieważ jest to zasób nieodnawialny (co
podnosi jednej z kluczowych dokumentów doktrynalnych jakim jest Karta Zarządzania
i Ochrony Dziedzictwem Archeologicznym, Lozanna 1990), należy nim gospodarować
świadomie i racjonalnie, aby umożliwić jego zachowanie i korzystanie z niego przez przyszłe
pokolenia. Stąd też kolejne dokumenty planistyczne, w szczególności miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, powinny zawierać zapisy umożliwiające realizację tego
celu. W pierwszej kolejności należy dążyć do usuwania z terenów stanowisk
archeologicznych funkcji powodujących zagrożenie dla substancji zabytku (prace
naruszające strukturę gruntu), zaś w miejscach gdzie nie jest to możliwe — wprowadzić
obowiązek przeprowadzenia niezbędnych badań archeologicznych. Zarówno naukowe, jak
i inwestycyjne badania wykopaliskowe należy ograniczyć do niezbędnego minimum,
ponieważ w ich trakcie nawarstwienia kulturowe zostają nieodwracalnie usunięte, zaś zabytki
ruchome zostają wyciągnięte z pierwotnego kontekstu. Wykopaliskowe badania
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archeologiczne w tym samym miejscu przeprowadzić można tylko jeden raz, stąd też
niezwykle istotne jest racjonalne gospodarowanie zasobem archeologicznym poprzez
powstrzymanie się od zbędnych badań wykopaliskowych oraz preferowanie tzw.
nieinwazyjnych metod badawczych, które stają się coraz szerzej dostępne. Z tego powodu,
w przypadku zagrożenia stanowiska archeologicznego poprzez działania inwestycyjne lub
gospodarcze, badaniami archeologicznymi obejmuje się jedynie obszar bezpośrednio
narażony na zniszczenie przez prace ziemne. Z kolei w przypadku badań naukowych zaleca
się zwiększenie udziału metod nieinwazyjnych, takich jak badania georadarowe,
magnetyczne, elektrooporowe, C14 itp.
Zasady ochrony stanowisk archeologicznych o własnej formie terenowej
Do trwałego zachowania przeznacza się wszystkie stanowiska archeologiczne o
własnej formie terenowej (niezależnie od tego czy zostały wpisane do rejestru zabytków),
które oprócz wartości naukowych posiadają także walory ekspozycyjne wzbogacające
krajobraz kulturowy gminy.
Na obszarze przedmiotowych stanowisk archeologicznych wyklucza się wszelką
działalność inwestycyjną i gospodarczą związaną z naruszaniem struktury gruntu (w tym
rolną) i przekształcaniem form terenowych. W ich obrębie dopuszcza się jedynie
prowadzenie niezbędnych prac porządkowych, zabezpieczających, konserwujących,
rewaloryzacyjnych oraz naukowo-badawczych przy zachowaniu przepisów odrębnych.
Stanowiskom tym należy zapewnić w miarę możliwości odpowiednią ekspozycję,
wzbogacając tym samym krajobraz kulturowy gminy i podnosząc jej atrakcyjność
turystyczną. Wskazane jest ich zaadaptowanie na cele turystyczno-rekreacyjno-dydaktyczne,
jednak przy uwzględnieniu ich historyczno-geograficznego kontekstu oraz we współpracy
z właściwym organem ochrony zabytków i przy zachowaniu przepisów odrębnych.
Ustala się następujące szczegółowe zasady ochrony stanowisk archeologicznych
o własnej formie terenowej:
— zakaz zabudowy;
— zakaz prowadzenia działalności inwestycyjnej i gospodarczej związanej
z naruszaniem struktury gruntu;
— na obszarach leśnych prowadzenie gospodarki leśnej w sposób nieszkodliwy dla
stanowisk;
— uporządkowanie i zabezpieczenie oraz właściwe utrzymanie obszarów stanowisk;
— ograniczenie potencjalnych zagrożeń naturalnych;
— ograniczenie do niezbędnego minimum wykopaliskowych badań archeologicznych na
korzyść badań nieinwazyjnych (badania georadarowe, magnetyczne, elektrooporowe,
C14 itp.);
— zachowanie i uczytelnianie formy terenowej (w tym rekonstrukcja po ewentualnych
naukowych badaniach archeologicznych);
— ekspozycja i wkomponowanie w krajobraz kulturowy gminy;
— ewentualna adaptacja na cele turystyczno-rekreacyjne, utworzenie ścieżek
dydaktycznych, parków kulturowych.
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Zasady ochrony płaskich stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru
zabytków
Do trwałego zachowania przeznacza się także obszary płaskich stanowisk
archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków.
Na obszarze przedmiotowych stanowisk archeologicznych wyklucza się wszelką
działalność inwestycyjną i gospodarczą związaną z naruszaniem struktury gruntu (w tym
rolną). W ich obrębie dopuszcza się jedynie prowadzenie niezbędnych prac porządkowych,
zabezpieczających, konserwujących, rewaloryzacyjnych oraz naukowo-badawczych przy
zachowaniu przepisów odrębnych.
Ustala się następujące szczegółowe zasady ochrony płaskich stanowisk
archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków:
— zakaz zabudowy;
— zakaz prowadzenia działalności inwestycyjnej i gospodarczej związanej z
naruszaniem struktury gruntu;
— na obszarach leśnych prowadzenie gospodarki leśnej w sposób nieszkodliwy dla
stanowisk;
— uporządkowanie i zabezpieczenie oraz właściwe utrzymanie obszarów stanowisk;
— ograniczenie potencjalnych zagrożeń naturalnych;
— ograniczenie do niezbędnego minimum wykopaliskowych badań archeologicznych na
korzyść badań nieinwazyjnych (badania georadarowe, magnetyczne, elektrooporowe,
C14 itp.).
Zasady ochrony płaskich stanowisk archeologicznych ujętych w ewidencji zabytków
W przypadku pozostałych stanowisk archeologicznych (nieposiadających formy
terenowej i nieobjętych wpisem do rejestru zabytków) należy przede wszystkim dążyć do jak
najpełniejszego zachowania zbioru dziedzictwa archeologicznego, w myśl art. 4 pkt 1
UOZOZ oraz art. 101 pkt 2 lit. f POŚ. Z tego względu priorytet winny mieć zasady ochrony
opisane w pkt 2.2. Gdzie tylko jest to możliwe, należy dążyć do pogodzenia funkcji terenu
z potrzebą ochrony zabytku. Jeżeli jednak nie jest to możliwe, dopuszcza się
zainwestowanie lub zagospodarowanie terenu stanowiska archeologicznego z zachowaniem
warunków prowadzenia niezbędnych badań archeologicznych na zasadach uregulowanych
przepisami odrębnymi z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Prace
naruszające strukturę gruntu na terenie stanowiska archeologicznego powodują bowiem
nieodwracalne zniszczenie substancji zabytku w postaci nawarstwień kulturowych oraz
zniszczenie lub uszkodzenie zalegających w nich ruchomych zabytków archeologicznych.
W celu ochrony przed nieodwracalną utratą dziedzictwa kulturowego, działania inwazyjne na
obszarze stanowisk archeologicznych należy objąć niezbędnymi badaniami ratowniczymi,
w trakcie których warstwy kulturowe podlegają zadokumentowaniu, a zabytki ruchome —
zabezpieczeniu i konserwacji.
Ustala się następujące szczegółowe zasady ochrony płaskich stanowisk
archeologicznych, o ile nie jest możliwe zapewnienie im trwałej ochrony:
— Wszelkie prace naruszające strukturę gruntu na obszarze występowania zabytków
archeologicznych wymagają przeprowadzenia badań archeologicznych w zakresie
niezbędnym do ochrony tych zabytków.
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Poszczególne zasady ochrony stanowisk archeologicznych winny ulec doprecyzowaniu
w procesie formułowania ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
z uwzględnieniem indywidualnej specyfiki danego stanowiska archeologicznego oraz przy
rozpoznaniu możliwych dla niego zagrożeń. Przepisy te należy ująć w postać nakazów,
zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w użytkowaniu terenów, zgodnie z wytycznymi
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., nr
164, poz. 1587). Ponadto zapisy planu muszą spełniać wymogi norm prawnych ustalone
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad
techniki prawodawczej” (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 283).
Nie wyklucza się odkrycia w przyszłości kolejnych stanowisk archeologicznych
(zwłaszcza w wyniku nowych badań w ramach programu Archeologiczne Zdjęcie Polski),
których ochronę należy uwzględnić na dalszym etapie procesu planowania przestrzennego,
pomimo ich braku w studium.
Ochrona właściwa zabytkom archeologicznym powinna być przypisana również do
zabytkowych układów ruralistycznych historycznych wsi, nawet jeśli nie zostały one osobno
ujęte w ewidencji zabytków archeologicznych. Obszary te z natury rzeczy spełniają kryterium
zabytku archeologicznego przewidzianego w art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a UOZOZ, tj. pozostałości
terenowej historycznego osadnictwa. W tym przypadku z reguły dopuszczone może być
zagospodarowanie wynikające z potrzeb zabudowy; obszar ciągłego osadnictwa
historycznego podlega bowiem nieustannemu rozwojowi aż do czasów współczesnych
i bezzasadne jest hamowanie tego procesu. Natomiast ze względu na zagrożenie dla
substancji nawarstwień kulturowych, jakie niesie ze sobą naruszanie struktury gruntu,
wszelkie zamierzenia budowlane na obszarze historycznego miasta bądź wsi winny być
objęte obowiązkiem przeprowadzenia niezbędnych badań archeologicznych.
Dla wszystkich stanowisk archeologicznych przeznaczonych do trwałego zachowania
sugerowanym docelowym przeznaczeniem terenu jest utworzenie obszaru zieleni
urządzonej, zwłaszcza niskiej (głównie dla stanowisk archeologicznych o własnej formie
terenowej), ewentualnie użytku zielonego (dla stanowisk archeologicznych płaskich). Rozrost
systemu korzennego dużych drzew uszkadza bowiem nawarstwienia kulturowe oraz obiekty
i ruchome zabytki archeologiczne. W przypadku stanowisk archeologicznych znajdujących
się na terenach leśnych, należy sformułować zasady prowadzenia gospodarki leśnej
uwzględniające potrzebę ochrony zabytku.
W przypadku, gdy obszar stanowiska archeologicznego o własnej formie terenowej
lub wpisanego do rejestru zabytków objęty został miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego dopuszczającym zainwestowanie lub zagospodarowanie, postuluje się
zmianę takiego planu, aby wyeliminować lub zminimalizować zagrożenie dla zabytku.
Szczególny priorytet należy przyznać stanowiskom archeologicznym o własnej formie
terenowej, z obszarów których należy usuwać wszelkie funkcje stwarzające zagrożenie dla
substancji zabytku. W przypadku stanowisk płaskich, przy zmianie istniejących planów,
należy dążyć do wypracowania zapisów, dzięki którym w sposób maksymalnie
zrównoważony pogodzi się potrzebę ochrony zabytku z dotychczasową funkcją terenu.
Jeżeli jednak nie jest to możliwe, należy wprowadzić zapisy umożliwiające przeprowadzenie
niezbędnych badań archeologicznych stanowiska archeologicznego zagrożonego
zniszczeniem wskutek dopuszczonej działalności.
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Ważnym aspektem dotyczącym zabytków archeologicznych jest ich przypadkowe
znalezienie. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
odnosi się w tej kwestii w art. 32 i 33.
Art. 32. 1. Kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył
przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem7, jest obowiązany:
1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia;
3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,
a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
(…)
Art. 33. 1. Kto przypadkowo znalazł przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie,
iż jest on zabytkiem archeologicznym, jest obowiązany, przy użyciu dostępnych środków,
zabezpieczyć ten przedmiot i oznakować miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie
zawiadomić o znalezieniu tego przedmiotu właściwego wojewódzkiego konserwatora
zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
(…)
Należy zwrócić uwagę, iż wszystkie znalezione przedmioty będące zabytkami
archeologicznymi należą do Skarbu Państwa, co reguluje art. 35 wspomnianej wcześniej
ustawy.
Art. 35. 1. Przedmioty będące zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo
znalezionymi albo pozyskanymi w wyniku badań archeologicznych, stanowią własność
Skarbu Państwa.
(…)
Ustawa o ochronie zabytków i opiece na zabytkami odnosi się również do kar
związanych w aspekcie zabytków archeologicznych.
Art. 108. 1. Kto niszczy lub uszkadza zabytek8, podlega karze pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do lat 5.
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
(…)
Art. 111. 1. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia poszukuje
ukrytych lub porzuconych zabytków, w tym przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń
elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania, podlega karze aresztu,
ograniczenia wolności albo grzywny.
Art. 115. 1. Kto niezwłocznie nie powiadomił wojewódzkiego konserwatora zabytków
lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo dyrektora urzędu morskiego o odkryciu w
trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje
przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, a także nie wstrzymał wszelkich robót mogących
uszkodzić lub zniszczyć znaleziony przedmiot i nie zabezpieczył, przy użyciu dostępnych
środków, tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny.
(…)

7

Dotyczy to także zabytków archeologicznych

8

Dotyczy to także zabytków archeologicznych
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Art. 116. 1. Kto niezwłocznie nie powiadomił wojewódzkiego konserwatora zabytków
lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo dyrektora urzędu morskiego o przypadkowym
odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem
archeologicznym, a także nie zabezpieczył, przy użyciu dostępnych środków, tego
przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny.
(…)
Art. 117. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi:
2) prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie
lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego
otoczeniu albo badania archeologiczne
– podlega karze grzywny.

5.6.

Zabytki o najwyższym znaczeniu dla gminy

Niewątpliwie obiekty o największym znaczeniu dla Gminy Luzino figurują w rejestrze
zabytków. Według autorów niniejszego dokumentu zabytki wyróżniające się największymi
walorami zabytkowymi przedstawiono poniżej. Są to architektoniczne zabytki nieruchome,
w skład których wchodzą: budynek mieszkalny, spichlerz, kapliczki oraz kościół. Rejestrowe
zabytki archeologiczne opisane zostały w części poświęconej archeologii. Przy krótkiej
charakterystyce obiektów umieszczono również fotografie.
SPICHLERZ W DĄBRÓWCE
Spichlerz w Dąbrówce wpisany został do rejestru zabytków pod numerem 1177
z dniem 12.07.1987 r. Obiekt wybudowano na przełomie XVIII i XIX w. w konstrukcji
szkieletowej. Należał do zabudowań gospodarczych dużego majątku ziemskiego. Położony
jest przy drodze prowadzącej do Przytoczyna. Budynek jednokondygnacyjny wybudowano
na rzucie prostokąta, posiada jedno wejście od strony od strony północno – wschodniej.
W każdej ścianie znajdują się po dwa otwory, które na co dzień zakryte są drewnianymi
okiennicami. Budynek o zwartej bryle posiada podpiwniczenie, a od strony wejścia wysoką
podmurówkę. Budynek gospodarczy pokryty jest dachem dwuspadowym, na którym
położono dachówki, od strony domu występuje przybudówka. Kubatura spichlerza wynosi
450 m³, zaś jego powierzchnia 170 m².

Fot. 10. Spichlerz w Dąbrówce
Źródło: fotografia własna
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KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ŚW. WAWRZYŃCA W LUZINIE
Kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca w Luzinie wpisany został do rejestru zabytków
pod numerem 838 z dniem 24.04.1975 r. Rzymsko – katolicką świątynię wybudowano
w latach 1733 – 1740. Parafia została powołana ok 1245 r. dzięki zakonowi norbertanów.
Została wydzielona z diecezji chełmińskiej, należała do dekanatu lęborskiego. Zakon
norbertanów miał ją w swoim posiadaniu do roku 1772. W roku 1924 miał miejsce remont
kościoła, wieży, dachu, a od roku 1928 kościół posiadał energię elektryczną. W latach 1947
– 1950 przebudowano i rozbudowano kościół. Wyburzono starą zakrystię, drugie wejście do
kościoła i chór. Powiększono prezbiterium, dobudowano nową zakrystię i chrzcielnicę. Na
wieży została osadzona chorągiewka z datą 1689 pochodząca z poprzedniego drewnianego
kościoła. Wyposażenie jest barokowe oraz z XIX i drugiej połowy XX wieku. Rzeźby z XVIII
w., droga krzyżowa z XIX w., chrzcielnica z XVIII wieku. Barokowa jest także brama
wjazdowa na plac kościelny. Najstarszym obiektem jest kamienna średniowiecza kropielnica
pochodząca z drewnianego kościoła. Na wieży znajduje się zabytkowy dzwon z warsztatu
gdańskiego ludwisarza E. Lindemana z 1793 r. Kościół posiada 2 zegary słoneczne i 100letni zegar mechaniczny. Obiekt stanowi ciekawy przykład rozbudowy XVIII – wiecznej
świątyni. Obecnie stanowi wyraźną dominantę wysokościową i architektoniczną na tle
pozostałej zabudowy Luzina, zarówno w aspekcie krajobrazu kulturowego, jak i aspekcie
historycznym. Kubatura kościoła wynosi 4883 m³, zaś jego powierzchnia 449 m².

Fot. 11. Kościół p.w. św. Wawrzyńca w Luzinie
Źródło: fotografia własna

BUDYNEK MIESZKALNY W LUZINIE
Dwukondygnacyjny budynek mieszkalny wpisany został do rejestru zabytków pod
numerem 1151 z dniem 25.03.1987 r. Wybudowano go w latach 1885 – 1888, a jego
inicjatorem był Józef Jakub Wojewski. W 1911 r. do budynku dobudowano skrzydło,
w którym mieścił się zakład rzeźnicki. Przed II wojną światową w części parterowej
znajdował się sklep. Po wojnie budynek ponownie wykorzystywany jest tylko w celach
mieszkaniowych. Budynkowi przywrócono łukowo zamknięte obramowania okienne wraz z
kluczami w części parterowej, a na pierwszym piętrze ozdobne zakończenia okienne na
narożnikach. Wokół okien występują betonowe opaski okienne. Między kondygnacjami
widoczny jest dach – okapnik, który w osi 2 i 6 wydłuża się aż do okapu. Jego materiałem
jest dachówka ceramiczna. Dach dwuspadowy o nierównym kącie spadu kryty eternitem.
Obiekt wsparty jest pilastrami, posiada ceglane ściany, drewniany, czarny szkielet z belek
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oraz drewniane drzwi główne umieszczone w 4 osi obiektu. W jednej z elewacji bocznych
widoczne gzymsy.

Fot. 12. Budynek mieszkalny w Luzinie
Źródło: fotografia własna

KAPLICZKA PAMIĄTKOWA W LUZINIE
Pamiątkowa kapliczka w Luzinie wpisana została do rejestru zabytków pod numerem
1738 z dniem 21.10.2002 r. Obiekt wybudowano w 1955 r. jako wotum wdzięczności byłych
więźniów obozu w Stutthofie w 10 rocznicę ocalenia życia. Znajduje się na posesji prywatnej
ogrodzonej płotem. Osadzona jest na szerszym kamiennym cokole, a nad nim węższa
kamienna podstawa, na której znajduje się tabliczka z napisem „Królowo Pokoju módl się za
nami 1945 – 1955”. Kapliczka posiada dwa gzymsy – nad i pod częścią główną, w której
znajduje się w zamkniętej wnęce za szybą figurka Matki Boskiej. Nad figurką widnieje napis
„Ave Maria”. Kapliczka zwieńczona jest trójkątnym daszkiem, nad którym znajduje się
żeliwny krzyż.

Fot. 13. Kapliczka pamiątkowa w Luzinie
Źródło: fotografia własna

KAPLICZKA PRZYDROŻNA W LUZINIE
Przydrożna kapliczka w Luzinie wpisana została do rejestru zabytków pod numerem
839 z dniem 24.04.1975 r. Obiekt pochodzi z końca XVIII w., przebudowywany był po 1945 r.
Powstała z inicjatywy ówczesnego dziekana ks. Macieja Tadeusza Rzepińskiego. Autorem
współczesnych płaskorzeźb, tj. Pana Jezusa Frasobliwego, Matki Boskiej z Dzieciątkiem,
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świętych: Krzysztofa, Floriana i Izydora znajdujących się we wnękach, wykonanych w latach
50. XX w. jest Edmund Szyfter. Płaskorzeźbę Jana Pawła II wykonano prawdopodobnie
w latach 80. XX w. Trójkondygnacyjna kapliczka zwęża się ku górze, posiada 3 wnęki na
każdej kondygnacji od frontu oraz po 1 w równoległych ścianach. Zwieńczona jest
namiotowym daszkiem krytym współczesną dachówką ceramiczną, a nad nim metalowy
krzyż.

Fot. 14. Kapliczka przydrożna w Luzinie
Źródło: fotografia własna

VI.

OCENA STANU DZIEDZICTWA
ANALIZA SZANS I ZAGROŻEŃ

KULTUROWEGO

GMINY.

W kolejnej tabeli przedstawiono analizę SWOT dla gminy (poprzez wskazanie
mocnych i słabych stron, a także wskazanie szans oraz potencjalnych zagrożeń).
Sporządzona analiza uwzględnia stan dziedzictwa kulturowego oraz uwarunkowania jego
ochrony i realizowanej przez gminę polityki rozwoju przestrzennego i społeczno gospodarczego. Dokonana analiza ma za zadanie pomóc w określeniu podstawowych
priorytetów opracowanego dokumentu. Analiza SWOT została oparta na dokumentach
strategicznych gminy oraz własnych spostrzeżeniach na bazie inwentaryzacji terenowej.
Tabela 12. Analiza szans i zagrożeń wynikających ze stanu dziedzictwa kulturowego
Gminy Luzino
ZAGROŻENIA

SZANSE
1. Potencjał krajobrazowy – malownicze
tereny.
2. Rozwój organizacji społeczno –
kulturowych.
3. Nowoczesne metody badawcze i naukowe
w rewaloryzacji i konserwacji obiektów
zabytkowych.
4. Możliwość pozyskania dofinansowania z
różnych źródeł na obiekty rejestrowe.
5. Rozwój inicjatyw mających na celu troskę

1.
2.
3.

4.

Konkurencja ze strony pobliskich gmin.
Degradacja zasobu zabytkowego przez
przypadkowe działania.
Bezprawne/samowolne działania przy
prywatnych obiektach o walorach
zabytkowych i ich rozbiórki, które niszczą
charakter wsi kaszubskiej.
Brak środków na renowację zabytkowych
obiektów, głównie obiektów w Luzinie,
które stanowią ich większość.
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o dziedzictwo kulturowe.
6. Upowszechnianie edukacji nastawionej na
poszanowanie dziedzictwa kulturowego.
7. Wzrost świadomości mieszkańców –
zadbane zabytki przyczynią się do wzrostu
ruchu turystycznego.
8. Remediacja i rekultywacja zabytkowej tkanki
na terenie gminy z wykorzystaniem dotacji
krajowych i unijnych.
9. Uwzględnienie potrzeb ochrony dziedzictwa
kulturowego w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.
10. Uwzględnienie zabytków w dokumentach
programowych Gminy.
11. Wspomaganie przedsięwzięć
zmierzających do zachowania
i kształtowania ładu przestrzennego
z utrzymaniem właściwej ekspozycji
obiektów zabytkowych i dostosowywaniem
nowej zabudowy do wartości historycznych
miejsc.
12. Lokalne tematyczne strony internetowe.
13. Organizacja imprez kulturowych,
tematycznych wystaw podczas których
podkreśla się lokalną kulturę.
14. Zaangażowanie placówek oświatowych,
wychowawczych oraz kościelnych
w edukację kulturalną – warsztaty,
pracownie, szkolenia, wykłady.
15. Duży potencjał tkwiący w dziedzictwie
niematerialnym.
16. Rozwój agroturystyki.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

Niewielkie możliwości dofinansowania na
obiekty ewidencyjne.
Brak opieki nad zapomnianymi
cmentarzami.
Braki w edukacji z zakresu wartości
i ochrony dziedzictwa kulturowego.
Wprowadzenie nowego budownictwa
w otoczenie zabytkowych budynków
mieszkalnych, często niezgodnego
kubaturowo.
Brak zainteresowania historią i twórczością
ludową wśród młodych pokoleń.
Wysokie koszty remontów obiektów
zabytkowych.
Zagrożenia związane z występującymi
niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, np. silne wiatry.
Zanik tradycji i ludowych zawodów.
Ekstensywna zabudowa zmieniająca
układy przestrzenne wsi.
Brak planu ochrony zabytków na wypadek
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

SŁABE STRONY

MOCNE STRONY
1. Bogate dziedzictwo archeologiczne – duża
liczba rejestrowych obiektów
archeologicznych.
2. Różnorodne materialne dziedzictwo –
szkoły, domy, budynki gospodarcze,
kapliczki, kościoły, dwory, parki.
3. Dobry stan zachowania większości
obiektów ujętych w GEZ, wynikający z ich
stałej opieki.
4. Uregulowany stan własnościowy zabytków.
5. Widoczne detale architektoniczne zabytków
– w większości brak reklam na elewacjach
budynków.
6. Dostępność większości obiektów
rejestrowych.
7. Zachowane układy ruralistyczne.
8. Liczne MPZP chroniące dziedzictwo
materialne gminy.
9. Sporządzona gminna ewidencja zabytków.
10. Dbałość o pamięć miejsca – stała wystawa
dawnych fotografii Luzina.
11. Funkcjonujące muzea na terenie gminy.
12. Instytucje kultury krzewiące odpowiednie
postawy kulturowe – Gminna Biblioteka
Publiczna im. Leona Roppla w Luzinie oraz
jej filiały w Kębłowie i Sychowie, Gminny

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Brak obiektu zabytkowego o znaczeniu
ponadlokalnym, który byłby atrakcją
turystyczną.
Nieduża grupa obiektów reprezentujących
wartości zabytkowe.
Brak świadomości mieszkańców
miejscowości o występowaniu
zabytkowych obiektów (szczególnie
w przypadku ewidencji).
Powolne i częściowe zanikanie
tradycyjnych cech mieszkalnej
i gospodarczej zabudowy wiejskiej.
Zły stan techniczny budynków
gospodarczych ujętych w GEZ.
Brak odpowiedniego oznakowania
rejestrowych zabytków nieruchomych.
Brak możliwości zlokalizowania części
stanowisk archeologicznych.
Występujący eternit na części
zabytkowych budynków.
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Ośrodek Kultury w Luzinie.
13. Liczne publikacje książkowe na temat
gminy uwzględniające jej historię oraz
dziedzictwo materialne i niematerialne.
14. Występowanie świetlic wiejskich w
Dąbrówce, Kochanowie, Zelewie, Milwinie,
Luzinie i Tępczu.
15. Potencjał społeczny – koła gospodyń
wiejskich oraz liczne stowarzyszenia
związane z ochroną dziedzictwa
kulturowego.
16. Bogactwo etnograficzne – stroje ludowe,
język kaszubski, legendy, potrawy
regionalne.
17. Twórcy ludowi: haft, kowalstwo, rzeźba
w drewnie, rzeźba ceramiczna, wypiek
pierników.
18. Liczne imprezy cykliczne promujące
dziedzictwo Kaszub.
19. Liczne szlaki turystyczne i rowerowe.
20. Rozwinięta działalność agroturystyczna.
21. Dobrze rozwinięta baza noclegowa i
gastronomiczna.
Źródło: opracowanie własne

VII.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Przedmiotowe opracowanie wyznacza gminie priorytety w zakresie ochrony i opieki
nad zabytkami. Prace nad wdrażaniem ustaleń programu oraz monitorowaniem ich postępu
należą do zadań samorządu lokalnego. Zadania dla samorządu lokalnego w zakresie opieki
nad zabytkami zostały opracowane na podstawie analiz gminnych dokumentów
strategicznych, dokumentów programowych wyższego szczebla oraz diagnozy stanu
zachowania dziedzictwa kulturowego (analiza SWOT).
Przedmiotowy Program w zakresie ochrony zabytków gminy odnosi się do działań,
o których mowa w art. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:
Art. 4. 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;
6) uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska.
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Priorytety gminnego programu opieki nad zabytkami

Analiza szans i zagrożeń wynikających ze stanu dziedzictwa kulturowego Gminy
Luzino wykonana na potrzeby programu pozwoliła na wypracowanie priorytetowych działań
w zakresie opieki nad zabytkami.
1. Priorytet I
Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego.
2. Priorytet II
Badanie i dokumentacja zabytków.
3. Priorytet III
Zewnętrzna i wewnętrzna popularyzacja dziedzictwa kulturowego Gminy
Luzino.
7.2

Kierunki działań i zadania gminnego programu opieki nad zabytkami

Dla realizacji wyznaczonych priorytetów określono długofalowe kierunki działań,
mogące wykraczać poza 4 - letni okres obowiązywania Programu.
Jako kierunki działań realizacji niniejszego GPOnZ w ramach przyjętych priorytetów
uznano:
1. Zahamowanie procesu degradacji zabytków.
2. Modernizacja
obiektów,
które
potrzebują
najpilniejszych
prac
remontowych należących do gminy i będących w GEZ.
3. Zahamowanie negatywnych zmian w przestrzeni i przywrócenie ładu
przestrzennego.
4. Dokumentacja dziedzictwa kulturowego.
5. Korzystanie z nowoczesnych technik informatycznych.
6. Współpraca z lokalną społecznością.
7. Współpraca zewnętrzna.
8. Wzrost poziomu tożsamości kaszubskiej mieszkańców.
9. Promocja dziedzictwa kulturowego gminy.
7.3.

Zadania gminnego programu opieki nad zabytkami

Ustawa o ochronie i opiece nad zabytkami ustala obowiązek złożenia po 2 latach
przez władze Gminy sprawozdania z wykonania GPOnZ. W związku z powyższym, dla
realizacji zadań wyznacza się dwa okresy: etap pierwszy, po którym gmina dokona
sprawozdania (do połowy 2020 r., za okres 2018 - 2019) oraz etap drugi (2020 - 2021).
Dla obszaru gminy, założono, iż w czasie trwania etapu pierwszego realizowane będą
działania wstępne, mające charakter przygotowawczy do pełnej realizacji GPOnZ. Aby
określone działania mogły być zrealizowane potrzebna jest współpraca wielu podmiotów.
Najważniejszym wydaje się być skoordynowana i zrównoważona współpraca między
właścicielami obiektów zabytkowych, a Gminą Luzino. Ważne jest również współdziałanie
władz Gminy Luzino, z jednostkami samorządu terytorialnego wyższego szczebla
w odniesieniu do zabytków, ich pielęgnacji, ratowania oraz niezbędnego finansowania.
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Tabela 13. Zakres i harmonogram działań w zakresie ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym Gminy Luzino
Kierunki działań

Zahamowanie procesu degradacji
zabytków

Modernizacja obiektów, które
potrzebują najpilniejszych prac
remontowych należących do gminy i
będących w GEZ
Zahamowanie negatywnych zmian w
przestrzeni i przywrócenie ładu
przestrzennego

Dokumentacja dziedzictwa
kulturowego
Korzystanie z nowoczesnych technik
informatycznych

Zadania
Priorytet I – Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Konsekwentne wdrażanie zapisów dokumentów programowych w odniesieniu do zabytków i krajobrazu kulturowego
gminy.
Pomoc właścicielom w wystąpieniu z wnioskami mającymi na celu uzyskanie dotacji do remontów zabytków
rejestrowych.
Uporządkowanie terenów cmentarzy ewangelickich i ich zabezpieczenie. Dla terenów cmentarzy należy
w widocznym miejscu umieścić tabliczkę naprowadzającą oraz tablicę pamiątkową.
Zabezpieczenie obiektów zabytkowych przed pożarem, zniszczeniem, kradzieżą.
Wsparcie finansowe z budżetu gminnego najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych obiektów będących w GEZ.
Wykonanie prac modernizacyjnych przydrożnej kapliczki w Luzinie.
Przestrzeganie zapisów zawartych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Ochrona przestrzennych układów wsi: Dąbrówka, Luzino, Barłomino.
Ochrona zespołów dworsko – parkowych we wsiach: Kochanowo, Sychowo, Wyszecino, Barłomino i Charwatynia.
Przeciwdziałanie samowolom budowlanym, zwłaszcza przy obiektach o walorach zabytkowych prowadzącym do
zanikania tradycyjnych cech zabudowy regionu a w sposób szczególny tyczy się to układów ruralistycznych.
Priorytet II - Badanie i dokumentacja zabytków
Wsparcie w zakresie powstania publikacji dotyczącej zabytków Gminy Luzino.
Opracowanie planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.
Opracowanie szlaku turystycznego w oparciu o rejestrowe zabytki archeologiczne.
Umieszczenie GPONZ i GEZ na stronie internetowej gminy.
Poszerzenie informacji na temat zabytków na stronie internetowej gminy.

Priorytet III - Zewnętrzna i wewnętrzna popularyzacja dziedzictwa kulturowego Gminy Luzino
Współpraca z lokalną społecznością

Uświadomienie właścicielom zabytków, o włączeniu obiektów do GEZ w oparciu o odpowiednią dokumentację.
Pomoc właścicielom obiektów zabytkowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na odnowę zabytków
Oznakowanie zabytków rejestrowych – we współpracy ze Starostwem Powiatowym.

Współpraca zewnętrzna

Wystąpienie z wnioskiem do WKZ o wpis do rejestru zabytków kościoła poewangelickiego w Luzinie, ob. biblioteka.
Współpraca z instytucjami związanymi z ochroną dziedzictwa kulturowego w zakresie bieżących spraw (Starostwo,
WKZ, Urząd Marszałkowski).
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Kierunki działań
Wzrost poziomu tożsamości
kaszubskiej mieszkańców

Promocja dziedzictwa kulturowego
gminy

Zadania
Organizacja konkursów związanych z tradycją i historią regionu.
Nauka regionalizmów poprzez dziedzictwo kulinarne, warsztaty rękodzielnictwa, pieśni kaszubskie w szkołach.
Działalność GOK oparta o tradycje kaszubskie.
Promocja wyznaczonych już szlaków turystycznych.
Promocja kaszubskiej agroturystyki.
Promocja lokalnych festynów, wydarzeń, legend, języka oraz regionalnych potraw oraz produktów lokalnych artystów.
Nagranie krótkiego materiału filmowego promującego gminę, w tym jego najważniejsze obiekty zabytkowe.
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VIII. INSTRUMENTARIUM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU
OPIEKI NAD ZABYTKAMI
Konsekwentnie prowadzona i długofalowa polityka Gminy Luzino w zakresie opieki
nad zabytkami oraz realizacja niniejszego GPOnZ stanowi szansę na rozwój w Gminie
Luzino oraz na zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń zgodnie
z zasadą zrównoważonego rozwoju. Inwestycje zmierzające do poprawy stanu technicznego
obiektów i zespołów zabytkowych powinny się odbywać na zasadzie poszanowania
istniejących wartości zabytkowych i dążenia do zachowania w jak największym stopniu
oryginału, ewentualnie wkomponowaniu nowych elementów w sposób współgrający
z zabytkiem. Jednocześnie powinny być dostosowane do współczesnych potrzeb
społecznych i zapewnić pełną funkcjonalność obiektu.
Realizacja GPOnZ będzie się odbywać poprzez wskazane zadania gminy na rzecz
osiągnięcia priorytetów w nim przyjętych.
Zakłada się, że zadania określone w GPOnZ będą wykonywane za pomocą
następujących instrumentów:
a) instrumentów prawnych – wynikających z przepisów ustawowych (np. uchwalanie
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, wnioskowanie o wpis do rejestru
zabytków obiektów będących własnością gminy, wykonywanie decyzji
administracyjnych, np. WKZ),
b) instrumentów finansowych (m.in. finansowanie prac konserwatorskich
i remontowych przy obiektach zabytkowych będących własnością gminy, korzystanie
z programów uwzględniających finansowanie z funduszy europejskich oraz dotacje,
subwencje, dofinansowania, nagrody, zachęty finansowe dla właścicieli i posiadaczy
obiektów zabytkowych),
c) instrumentów koordynacji (m.in. poprzez realizację projektów i programów
dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego zapisanych w wojewódzkich,
powiatowych i gminnych strategiach, planach rozwoju lokalnego itp., współpraca
z ośrodkami naukowymi i akademickimi, współpraca z organizacjami wyznaniowymi
w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami),
d) instrumentów społecznych (m.in. poprzez działania edukacyjne, promocyjne,
współdziałanie z organizacjami społecznymi, działania prowadzące do tworzenia
miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami),
e) instrumentów
kontrolnych
(m.in.
monitoring
stanu
zagospodarowania
przestrzennego oraz stanu zachowania dziedzictwa kulturowego, sporządzenie
sprawozdania z realizacji Programu, w razie potrzeby konsultacje społeczne,
ewentualne oceny eksperckie).
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IX. ZASADY OCENY REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI
NAD ZABYTKAMI
Proces osiągania celów wytyczonych w GPOnZ będzie monitorowany poprzez
analizę stopnia jego realizacji. Analiza ta będzie dokonywana każdorazowo przez Wójta
Gminy Luzino, zgodnie z ustaleniami art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami.
5. Z realizacji programów zarząd województwa, powiatu i wójt (burmistrz, prezydent
miasta) sporządza, co 2 lata, sprawozdanie, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi
województwa, radzie powiatu lub radzie gminy.
Wykonanie sprawozdania powinna poprzedzić ocena poziomu realizacji GPOnZ
uwzględniająca: wykonanie zadań przyjętych do realizacji w okresie czteroletnim
obowiązywania GPOnZ oraz efektywność ich wykonania.
Ocena poziomu realizacji Programu winna uwzględniać m.in.:
- bieżący monitoring gminnej ewidencji zabytków z terenu Gminy Luzino
uwzględniający informacje o stanie zachowania obiektów, zmianach
lokalizacyjnych, zmianach stosunków własnościowych,
- ocenę zaawansowania prac związanych z modernizacją obiektów zabytkowych,
- ocenę aktywności kulturalnej lokalnej społeczności, w tym ocenę przedsięwzięć
folklorystycznych i zainteresowań tradycyjnym rękodziełem,
- ocenę aktywności placówek kulturalnych (instytucje kultury, izby regionalne, domy
kultury, świetlice wiejskie, biblioteki),
- ocenę wykorzystania i funkcjonowania szlaków turystycznych oraz towarzyszącej
im infrastruktury,
- ocenę realizacji programu edukacji i promocji zabytków,
- ocenę rozwoju bazy turystycznej (w tym o nowe gospodarstwa agroturystyczne),
- ocenę kontaktów z właścicielami obiektów w zakresie ich udostępnienia oraz
pozyskania środków zewnętrznych.
Po przyjęciu przez Radę Gminy Luzino GPOnZ w drodze uchwały należy udostępnić
dokument do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Luzino.
Program należy sukcesywnie analizować oraz uzupełniać uwzględniając zmieniające
się uwarunkowania prawne, kulturowe i społeczne.
Realizowanie założeń GPOnZ będzie wymagało współpracy nie tylko osób
odpowiedzialnych za wdrożenie działań wynikających z celów tego dokumentu, ale także
aktywizacji właścicieli, użytkowników obiektów zabytkowych, organizacji pozarządowych,
grup społecznego działania, środowisk naukowych itp. Mając na uwadze dobro ogółu należy
dołożyć starań, aby wytyczone cele zostały realizowane.
Gmina i podległe jednostki zobowiązują się prowadzić działalność informacyjną
i popularyzatorską w zakresie dziedzictwa kulturowego gminy.
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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI
NAD ZABYTKAMI

Środki finansowe związane z zadaniami ochrony i opieki nad zabytkami dla Gminy
Luzino mogą być uzyskane z następujących źródeł:
 środki publiczne;
 środki krajowe (budżet państwa, budżet jednostek samorządu terytorialnego,
fundusze celowe);
 środki zagraniczne (środki Unii Europejskiej i inne);
 środki niepubliczne (środki osób fizycznych, prawnych, spółek, organizacji, fundacji,
instytucji kościelnych).
Zasady finansowania opieki nad zabytkami określone zostały w rozdziale 7. ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Podstawowym źródłem finansowania zabytków w Polsce są środki publiczne
pochodzące z budżetu państwa oraz budżetów samorządowych. Finansowanie zabytków
z tych źródeł odbywa się na zasadzie współfinansowania prac przy obiektach zabytkowych,
w oparciu o zapisy ww. ustawy.
Dysponentami powyższych środków są:
1. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2. Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków.
3. Organ stanowiący - gminy, powiaty, samorządy województwa realizujące dotacje
poprzez corocznie organizowane nabory wniosków. Dotacja może zostać
udzielona osobie fizycznej, jednostce samorządu terytorialnego lub innej jednostce
organizacyjnej, będącej właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego
do rejestru lub posiadającej taki zabytek w trwałym zarządzie.
4. Fundacje PPP.
Poniżej wskazano przykładową listę instytucji oraz programów umożliwiających
częściowe sfinansowanie zadań wskazanych w przedstawionym Programie.
Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz tzw. mecenat,
są podstawą ubiegania się o środki na zadania z zakresu kultury realizowane przez między
innymi, jednostki samorządu terytorialnego. Na rok 2018 zostały ogłoszone następujące
programy:
 Muzyka;
 Teatr i taniec;
 Sztuki wizualne;
 Film;
 Narodowe kolekcje sztuki współczesnej;
 Regionalne kolekcje sztuki współczesnej;
 Zamówienia kompozytorskie;
 Kolekcje muzealne;
 Promocja czytelnictwa;
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Czasopisma;
Edukacja kulturalna;
Edukacja artystyczna;
Wpieranie działań muzealnych;
Kultura ludowa i tradycja;
Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą;
Ochrona zabytków archeologicznych;
Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą;
Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju;
Wspieranie samorządowych instytucji kultury – opiekunów miejsc pamięci;
Infrastruktura kultury;
Infrastruktura szkolnictwa artystycznego;
Infrastruktura domów kultury;
Kultura dostępna;
Kultura cyfrowa;
Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży;
Partnerstwo dla książki;
Badanie polskich strat wojennych;
Ochrona zabytków;
Rozwój sektorów kreatywnych;
Promocja kultury polskiej za granicą 2019 – Promesa.

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Dotacja realizowana jest ze środków finansowych z budżetu państwa w części, której
dysponentem jest Wojewoda Pomorski. Jest to dotacja na dofinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków (art. 74 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Administracji, Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Wydział Funduszu Kościelnego
Środki Funduszu Kościelnego, stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca
1950 r. i § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1990 r. w sprawie
rozszerzenia celów Funduszu Kościelnego (Dz. U. z 1990 Nr 61, poz. 354), przeznacza się
m.in. na remonty i konserwację obiektów sakralnych o wartości zabytkowej. Przewiduje się
wykonanie tylko podstawowych prac zabezpieczających sam obiekt (w szczególności
remonty dachów, stropów, ścian i elewacji, osuszanie i odgrzybianie, izolację, remonty
i wymianę zużytej stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej, odgromowej,
przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej itp.). Z Funduszu nie finansuje się remontów
i konserwacji obiektów towarzyszących (takich jak np.: dzwonnice wolnostojące, krzyże),
ruchomego wyposażenia obiektów sakralnych (takich jak np.: obrazy, ikonostasy, stalle,
epitafia, szaty i naczynia liturgiczne, instrumenty muzyczne, dzwony) oraz otoczenia
świątyni, a także stałych elementów wystroju wnętrz (takich jak np.: polichromie, freski,
witraże i posadzki).
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020
zawiera listę osi priorytetowych, których jest 11.
Interwencją objęte zostaną przedsięwzięcia obejmujące ratowanie, przywracanie
wartości i ochronę charakterystycznych zabytków lub ich zespołów wraz z otaczającym je
kontekstem krajobrazowym, poprzez m.in. prace rehabilitacyjne i modernizacyjne służące
nadaniu im nowych funkcji (usług turystyki lub kultury), przy możliwym jednoczesnym
zachowaniu funkcji dotychczasowych, jak również wdrażanie nowych form zarządzania
(tworzenie parków kulturowych). Ponadto interwencją objęte zostaną projekty ukierunkowane
na podnoszenie jakości przestrzeni publicznej obejmujące realizację prac służących
estetyzacji i podkreśleniu walorów kulturowych tej przestrzeni w ramach układów
urbanistycznych i ruralistycznych wpisanych do rejestru zabytków. Wspierane będą także
działania służące podniesieniu atrakcyjności walorów dziedzictwa naturalnego, o charakterze
sieciowym, koordynowane przez samorząd województwa, będące efektem trwałej
współpracy wielu podmiotów (w tym gospodarczych) oraz społecznej akceptacji, polegające
na rozwoju infrastruktury turystycznej, w tym infrastruktury żeglarskiej, szlaków rowerowych
i kajakowych oraz tras turystycznych o charakterze regionalnym i ponadregionalnym.
Wszystkie przedsięwzięcia w tym zakresie powinny przyczyniać się do uregulowania
i ukierunkowania ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawy
stanu środowiska naturalnego na tych obszarach.
Ustalono kierunkowe zasady wyboru projektów w trybie konkursowym w zakresie
dziedzictwa kulturowego, w zakresie podnoszenia jakości przestrzeni publicznych oraz
w zakresie podnoszenia atrakcyjności walorów dziedzictwa naturalnego.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Program ten jest kontynuacją głównych kierunków inwestycyjnych zawartych
w poprzedniej perspektywie 2007 – 2013.
W ramach programu ma funkcjonować 10 osi priorytetowych, w tym oś 8, pod nazwą
ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Przewidziana dotacja na cele
kultury ma wynieść 467,3 mln euro.
Finansowanie przy wykorzystaniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) stanowi formę realizacji zadań publicznych
przez podmiot prywatny przy wykorzystaniu możliwości finansowych, organizacyjnych lub
innych podmiotu prywatnego. Istotą partnerstwa jest to, iż zlecającym zadanie jest podmiot
publiczny, natomiast wykonawcą partner prywatny, którym zgodnie z ustawą o PPP jest
przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny.
Szczegółowe informacje w zakresie dofinansowań i związanych z nimi programów
znajdują się na stronach internetowych przedstawionych instytucji.
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REALIZACJA I FINANSOWANIE PRZEZ
Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKÓW

GMINĘ

ZADAŃ

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, główny obowiązek dbania o stan zabytków, a tym samym ponoszenia nakładów
na prace konserwatorskie, spoczywa na właścicielach i użytkownikach obiektów
zabytkowych. Na każdym właścicielu i posiadaczu zabytku spoczywają obowiązki, określone
w art. 5 powyższej ustawy, wynikające z zasad sprawowania opieki nad zabytkami.
Art. 5. Opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza
polega, w szczególności, na zapewnieniu warunków:
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.
W art. 28 wskazano również dodatkowe obowiązki właścicieli i posiadaczy zabytków
wpisanych do rejestru zabytków.
Art. 28. Niezależnie od obowiązków wynikających z opieki nad zabytkami,
określonych w art. 5, właściciel lub posiadacz zabytku wpisanego do rejestru lub zabytku
znajdującego się w wojewódzkiej ewidencji zabytków zawiadamia wojewódzkiego
konserwatora zabytków o:
1) uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży zabytku, niezwłocznie
po powzięciu wiadomości o wystąpieniu zdarzenia;
2) zagrożeniu dla zabytku, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o wystąpieniu
zagrożenia;
3) zmianie miejsca przechowania zabytku ruchomego w terminie miesiąca od dnia
nastąpienia tej zmiany;
4) zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku, nie później niż w terminie
miesiąca od dnia ich wystąpienia lub powzięcia o nich wiadomości.
Na mocy art. 29 ust. 1 na wszystkich właścicielach i posiadaczach zabytków oraz
przedmiotów o cechach zabytkowych spoczywa obowiązek udostępniania ich organom
ochrony zabytków w celu przeprowadzenia badań.
Art. 29. 1. Organy ochrony zabytków w czasie uzgodnionym z właścicielem lub
posiadaczem przedmiotu będącego zabytkiem lub posiadającego cechy zabytku mogą
prowadzić badania tego przedmiotu w miejscu, w którym przedmiot ten się znajduje.
Zapisy art. 71 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami określają zasady finansowania opieki nad zabytkami.
1. W zakresie sprawowania opieki nad zabytkami osoba fizyczna lub jednostka
organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności,
użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowiązaniowego finansuje prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich
i robót budowlanych przy tym zabytku.
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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.









Cele określone w GPOnZ dla Gminy Luzino będą osiągane poprzez:
wspólne działania władz Gminy Luzino z Ministerstwem Kultury, Urzędem
Marszałkowskim
Województwa
Pomorskiego,
Starostwem
Powiatowym
w Wejherowie, Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Gdańsku, władzami
kościelnymi oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego na zasadach
porozumień, umów, wspólnych podmiotów;
inicjatywy własne władz Gminy Luzino;
inicjatywy mieszkańców Gminy Luzino;
stosowanie instrumentów finansowych (dotacje, prowadzenie instytucji, nagrody,
zachęty, itp.);
funkcje programowe (programy lokalne i projekty, kontrakty, itp.);
inne działania aktywizujące.
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WYKORZYSTANE MATERIAŁY I OPRACOWANIA

Wybrane akty prawne:
Stan prawny na styczeń 2018 r.
Regulacje prawne w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego zawarte są w wielu
aktach prawnych. W kontekście realizacji niniejszego Programu szczególną znaczenie mają
poniższe ustawy oraz rozporządzenia:
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 Nr 78
poz. 483);
 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2017, poz. 2187);
 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875);
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017, poz. 1073 ze zm.);
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017, poz. 1332 ze zm.);
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017, poz.
519 ze zm.);
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016, poz. 2134 ze
zm.);
 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016,
poz. 2147 ze zm.);
 Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2017, poz. 862);
 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817 ze zm.);
 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017, poz. 1023 ze
zm.);
 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U.
z 2017, poz. 912);
 Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2017,
poz. 681);
 Ustawa z dnia 19 grudnia 2009 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. 2017,
poz. 1834);
 Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017, poz. 972 ze zm.);
 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012, poz. 642 ze zm.);
 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.
z 2016, poz. 1506 ze zm.);
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1990 r. w sprawie rozszerzenia
zakresu celów Funduszu Kościelnego (Dz. U. z 1990 Nr 61, poz. 354);
 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. z 2011 Nr 113, poz. 661);
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Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017
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 2017, poz. 1265).

Literatura i wybrane dokumenty programowe:



























Strategia Rozwoju Kraju 2020,
Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2014 - 2017,
Narodowa Strategia Rozwoju Kultury 2004 - 2020,
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 - 2020. Regiony, Miasta, Obszary
Wiejskie,
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030,
Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020,
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego 2030,
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Pomorskiego na lata 2016 – 2019,
Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej
„Pomorska Podróż”,
Strategia Rozwoju Powiatu Wejherowskiego 2011-2020,
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino,
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Luzino,
Strategia Rozwoju Gminy Luzino na lata 2016 – 2025,
Wytyczne opracowywania karty adresowej zabytku nieruchomego, Narodowy Instytut
Dziedzictwa w Warszawie, Warszawa 2011 r.,
Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych, Lubelskie
Towarzystwo Naukowe, Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków ICOMOS,
Politechnika Lubelska, Warszawa – Lublin 2009 r.,
Geografia regionalna Polski, J. Kondracki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2009 r.,
Geografia osadnictwa, D. Szymańska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2009 r.,
Kaszubskie stroje ludowe, F. Kwidziński, Kartuzy 1998 r.
Karty adresowe GEZ Gminy Luzino,
Plan Odnowy Miejscowości Luzino na lata 2011 – 2018,
Zaczarowany Dąb Legendy i opowieści o ziemi luzińskiej, F. L. Sikora, Acten, Luzino
2007 r.,
Smak tradycji dziedzictwo kulinarne gminy Luzino, M. Krośnicka, Imprint, Warszawa
2014 r.,
Gród nad Luzińską Strugą, Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Pro Bono”
w Luzinie, Bernardinum, 2014 r.,
Ziemia Luzińska – leksykon, Z. Klotzke, Acten, Wejherowo 2009 r.
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Dostępne strony internetowe:
www.stat.gov.pl
www.natura2000.gdos.gov.pl
www.geoserwis.gdos.gov.pl/mapy
www.mkidn.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.partnerstwopublicznoprywatne.info
www.odleglosci.info
www.polskiezabytki.pl
www.isap.sejm.gov.pl
www.obszary.natura2000.org.pl
www.crfop.gdos.gov.pl
www.bazy.ngo.pl
www.nid.pl
www.geoportal.gov.pl

www.ochronazabytkow.gda.pl
www.luzino.eu
www.bip.luzino.pl
www.luzino.diecezja.gda.pl
www.luzino.e-mapa.net
www.muzeumgryf.pl
www.magazynkaszuby.pl
www.odkryjpomorze.pl
www.e-kaszuby.pl
www.dialektologia.uw.edu.p
www.polalech.pl
www.mapy.amzp.pl
www.maps.mapywig.org

Materiały w posiadaniu Urzędu Gminy Luzino:





Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino,
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Luzino,
Strategia Rozwoju Gminy Luzino na lata 2016 – 2025,
Karty adresowe GEZ Gminy Luzino.
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Ryc. 14. Zelewo w 1911 r. ................................................................................................ 46
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Ryc. 16. Kębłowo – przykład rozbudowanej wielodrożnicy ........................................... 50
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ANEKSY
Załącznik nr 1
Obiekty nieruchome ujęte w gminnej ewidencji zabytków
(Źródło: opracowanie własne na podstawie kart adresowych GEZ)

Obiekt
funkcja pierwotna
park dworski
oficyna dworska, ob.
szkoła

Adres

Datowanie

ul. Szkolna 3

XIX w.

ul. Szkolna 3

4 ćw. XIX w.

Barłomino

cmentarz ewangelicki

w pobliżu ul.
Parkowej 4

poł. XIX w.

4

Dąbrówka

układ ruralistyczny

5

Dąbrówka

spichlerz

6

Kębłowo

7

Kębłowo

8

Kębłowo

9

Kębłowo

10

Kochanowo

11

Kochanowo

12

Kochanowo

13

Kochanowo

obora, ob. magazyn

14

Kochanowo

poniatówka

15

Kochanowo

cmentarz rodziny Koch

16
17

Luzino
Luzino

18

Luzino

kamienica
kamienica
cmentarz przykościelny,
katolicki

19

Luzino

20
21

Lp.

Miejscowość

1

Barłomino

2

Barłomino

3

szkoła, ob. budynek
mieszkalny
obora z zespołu dworu
Charwatynia
park z zespołu dworu
Charwatynia
relikt cmentarza
ewangelickiego
dawnych właścicieli
majątku
zespół dworsko ogrodowy
dwór, ob. budynek
mieszkalny i sklep
stajnia, ob. budynek
mieszkalny i dom
pomocy społecznej

Uwagi

1400 r., XIX/XX w.
ul. ppłk. R.
Lubowiedzkiego 7

XVIII/XIX w.

ul. Wiejska 131

3 ćw. XIX w.

ul. Zamkowa 9

ok. 1922 r.

ul. Zamkowa

poł. XIX w.

położony w lesie
poza zabudowaniami
wsi

k. XIX w.

ul. Ks. Borysiewicza

2 poł. XIX w.

ul. Ks. Borysiewicza
1

1888 r.

ul. Ks. Borysiewicza
2

4 ćw. XIX w.

ul. Ks. Borysiewicza
3, ob. 5
ul. Ks. Borysiewicza
5
w pobliżu ul. Ks.
Borysiewicza 1
ul. Kościelna 1
ul. Kościelna 3

4 ćw. XIX w.

Wpis do rejestru
zabytków pod
nr 1177

1936 r.
2 poł. XIX w.
1911 r.
1916 r.

ul. Kościelna 4

XVIII w.

kościół parafialny p.w.
św. Wawrzyńca

ul. Kościelna 4

1733 – 1740 r.

Luzino
Luzino

ogrodzenie z bramą
plebania

ul. Kościelna 4
ul. Kościelna 4

XIX w.
2 poł. XIX w.

22

Luzino

budynek gospodarczy

ul. Kościelna 4

2 poł. XIX w.

23

Luzino

ul. Kościelna 5

1900 r.

24

Luzino

budynek mieszkalny
budynek mieszkalny, ob.
sklep

ul. Kościelna 6

4 ćw. XIX w.

25

Luzino

budynek mieszkalny

ul. Kościelna 15

1885 – 1888 r.

26

Luzino

budynek mieszkalny

ul. Kościelna 16

1901 r.

Wpis do rejestru
zabytków pod
nr 838

Wpis do rejestru
zabytków pod
nr 1151
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Adres

Datowanie

Luzino
Luzino
Luzino

Obiekt
funkcja pierwotna
budynek mieszkalny
obora
obora

ul. Kościelna 18
ul. Kościelna 18
ul. Kościelna 23

1912 r.
1922 r.
1 ćw. XX w.

30

Luzino

kapliczka pamiątkowa

ul. Kościelna 24

1945 – 1955 r.

Wpis do rejestru
zabytków pod
nr 1738

31

Luzino

kapliczka przydrożna

ul. Kościelna/Ofiar
Stutthofu

1 poł. XIX w.

Wpis do rejestru
zabytków pod
nr 839

32

Luzino

cmentarz ewangelicki,
ob. park

ul. Młyńska

l. 20. XX w.

33

Luzino

cmentarz parafialny,
katolicki

ul. Ofiar
Stutthofu/Gen.
Sikorskiego

ok. 1890 r.

34

Luzino

ul. Ofiar Stutthofu 4

4 ćw. XIX w.

35

Luzino

36

Luzino

szkoła

37

Luzino

szkoła – drugi budynek

38

Luzino

39

Luzino

40

Luzino

41

Luzino

42
43
44
45
46
47

Luzino
Luzino
Luzino
Milwino
Milwino
Milwino

48

Robakowo

49

Robakowo

50

Sychowo

51

Sychowo

52

Sychowo

53

Sychowo

54
55

Sychowo
Tępcz

56

Tępcz

57

Wyszecino

Lp.

Miejscowość

27
28
29

budynek pracowników
PKP, ob. budynek
mieszkalny
mleczarnia, ob. galeria
handlowa

budynek mieszkalny, ob.
częściowo usługowy
kościół ewangelicki, ob.
biblioteka
budynek mieszkalny

ul. Ofiar Stutthofu 5,
ob. 3
ul. Ofiar Stutthofu 11,
ob. 13
ul. Ofiar Stutthofu 11,
ob. 13a

4 ćw. XIX w.

ul. Ofiar Stutthofu 12

1910 r.

ul. Ofiar Stutthofu 52,
ob. 56
ul. Ofiar Stutthofu 37,
ob. 41

2 ćw. XIX w.

1905 r.

4 ćw. XIX w.

4 ćw. XIX w.

poczta, ob. budynek
mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek gospodarczy
budynek mieszkalny
stodoła
budynek gospodarczy
stajnia podworska, ob.
sala weselna

ul. Ofiar Stutthofu 60

1900 r.

ul. Ofiar Stutthofu 62
ul. Wilczka 31
ul. Wilczka 31
ul. Lipowa 16
ul. Lipowa 17, ob. 16
ul. Lipowa 17, ob. 16

4 ćw. XIX w.
1913 r.
1913 r.
XIX/XX w.
1899 r.
1910 r.

ul. Dworska 10

4 ćw. XIX w.

szkoła

ul. Św. Jana 47, ob.
49

4 ćw. XIX w.

ul. Szkolna

XIX/XX w.

ul. Szkolna 1, ob. 4

4 ćw. XIX w.

ul. Szkolna

4 ćw. XIX w.

ul. Szkolna 5

1907 r.

ul. Szkolna
ul. Sportowa 2

pocz. XX w.
1892 r.

ul. ks. Rotty 4

4 ćw. XIX w.

ul. Ofiar Stutthofu

4 ćw. XIX w.

zespół dworsko ogrodowy
dwór, ob. szkoła
stajnia, ob. kościół p.w.
św. Józefa
budynek gospodarczy,
ob. budynek mieszkalny
aleja lipowa
szkoła, ob. świetlica
karczma, ob. budynek
mieszkalny
obora podworska

Uwagi
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Załącznik nr 2
Obiekty archeologiczne ujęte w gminnej ewidencji zabytków
(Źródło: opracowanie własne na podstawie kart adresowych GEZ)

Nr
Nr stanowiska
stanowiska
w
na
miejscowości
obszarze
1

Lp.

Miejscowość

1

8

Barłomino
Dąbrówka Wejherowska
(ob. Dąbrówka)
Dąbrówka Wejherowska
(ob. Dąbrówka)
Dąbrówka Wejherowska
(ob. Dąbrówka)
Dąbrówka Wejherowska
(ob. Dąbrówka)
Dąbrówka Wejherowska
(ob. Dąbrówka)
Dąbrówka Wejherowska
(ob. Dąbrówka)
Gościno

9

Kębłowo

1

10

Kębłowo

2

11

Kębłowo

3

12
13
14
15
16
17

Kębłowo
Kębłowo
Kębłowo
Kębłowo
Kębłowo
Kębłowo

4
5
6
7
8
9

18

Kębłowo

10

19

Kębłowo

11

20

Kębłowo

12

21

Kębłowo

13

22

Kębłowo

7-38

86

14

23
24
25
26
27

Kębłowo
Kębłowo
Kębłowo
Kębłowo
Kębłowo

7-38
7-38
7-38
7-38
7-38

87
88
89
90

15
16
17
18
19

28

Kochanowo

29

Luzino

7-39

1

1

30

Luzino

7-39

2

2

31
32
33

Luzino
Luzino
Luzino

7-39
7-39
7-39

3
4
5

3
4
5

2
3
4
5
6
7

AZP

7-39

124

1

7-39

125

2

7-39

126

3

7-39

129

4

7-39

130

5

7-39

158

6

7-39

146

22

7-39
7-39
7-39

100
101
102

1

Nr rejestru

Uwagi

Stanowisko znane z archiwaliów,
lokalizacja terenowa nieustalona
Stanowisko znane z archiwaliów,
lokalizacja terenowa nieustalona
Stanowisko znane z archiwaliów,
lokalizacja terenowa nieustalona

Stanowisko znane z archiwaliów,
lokalizacja terenowa nieustalona
Stanowisko znane z archiwaliów,
lokalizacja terenowa nieustalona
Stanowisko znane z archiwaliów,
lokalizacja terenowa nieustalona
Stanowisko znane z archiwaliów,
lokalizacja terenowa nieustalona
Stanowisko znane z archiwaliów,
lokalizacja terenowa nieustalona

Stanowisko znane z archiwaliów,
lokalizacja terenowa nieustalona
Stanowisko znane z archiwaliów,
lokalizacja terenowa nieustalona
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Nr
Nr stanowiska
stanowiska
w
na
miejscowości
obszarze
6
6

Lp.

Miejscowość

AZP

34

Luzino

7-39

35

Luzino

7-39

7

7

36

Luzino

7-39

8

8

37

Luzino

7-39

9

9

38

Luzino

7-39

10

10

39
40
41
42
43
44
45

Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino

7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39

11
12
13
14
15
17
18

11
12
13
14
15
17
18

46

Luzino

7-39

19

19

47

Luzino

7-39

20

20

48

Luzino

7-39

21

21

49

Luzino

7-39

22

22

50

Luzino

7-39

23

23

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino

7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

76

Luzino

7-39

53

49

77

Luzino

7-39

54

50

Nr rejestru

Uwagi

Stanowisko znane z archiwaliów,
lokalizacja terenowa nieustalona
C-69; 46/A
Stanowisko znane z archiwaliów,
lokalizacja terenowa nieustalona
C-65; 45/A
C-68; 44/A
C-419; 341A
C-67; 43/A
C-66; 42/A

C-516;
422/A
C-517;
423/A
Stanowisko znane z archiwaliów,
lokalizacja terenowa nieustalona
Stanowisko znane z archiwaliów,
lokalizacja terenowa nieustalona
Stanowisko znane z archiwaliów,
lokalizacja terenowa nieustalona

Stanowisko znane z archiwaliów,
lokalizacja terenowa nieustalona
Stanowisko znane z archiwaliów,
lokalizacja terenowa nieustalona
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Nr
Nr stanowiska
stanowiska
w
na
miejscowości
obszarze
55
51
56
52
57
53
58
54
59
55
60
56
61
57
62
58
63
59
64
60
65
61
66
62
67
63
68
64
69
65
70
66
71
67
72
68
73
69
74
70
75
71
76
72
77
73
78
74
79
75
91
76
93
77
94
78
95
79
96
80
97
81
98
82
103
83
104
84
105
85
111
86
112
87
113
88
114
89
115
90

Lp.

Miejscowość

AZP

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino
Luzino

7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39

118

Luzino

7-39

119

Luzino

7-39

159

92

120

Luzino

7-39

160

93

121

Luzino

7-39

161

94

122

Luzino

7-39

162

95

123

Luzino

7-39

164

96

124

Milwino

Nr rejestru

Uwagi

Stanowisko znane z archiwaliów,
lokalizacja terenowa nieustalona
Stanowisko znane z archiwaliów,
lokalizacja terenowa nieustalona
Stanowisko znane z archiwaliów,
lokalizacja terenowa nieustalona
Stanowisko znane z archiwaliów,
lokalizacja terenowa nieustalona
Stanowisko znane z archiwaliów,
lokalizacja terenowa nieustalona

91

1

Green K e y

C-334;
262/A
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Green K e y

Nr
Nr stanowiska
stanowiska
w
na
miejscowości
obszarze
2
1
3
80
5

Lp.

Miejscowość

AZP

125
126
127

Milwino
Milwino
Robakowo

8-39
7-39

128

Robakowo

7-39

81

6

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

Robakowo
Robakowo
Robakowo
Robakowo
Robakowo
Robakowo
Robakowo
Robakowo
Robakowo
Robakowo
Robakowo
Robakowo
Robakowo
Robakowo
Robakowo
Robakowo
Robakowo
Robakowo
Robakowo
Robakowo
Robakowo
Robakowo
Robakowo
Robakowo
Robakowo
Robakowo
Robakowo
Robakowo
Robakowo
Robakowo
Robakowo
Sychowo

7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39
7-39

82
83
84
85
86
87
88
89
90
92
116
117
118
119
120
121
122
123
127
128
131
132
133
134
136
139
140
155
156
157
163
24

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
1

161

Sychowo

7-39

25

2

162

Sychowo

7-39

26

3

163

Sychowo

7-39

27

4

164

Tępcz

1

165

Tępcz

2

166
167

Tępcz
Tępcz

3
4

168

Wyszecino

1

169

Wyszecino

2

Nr rejestru

Uwagi

Stanowisko znane z archiwaliów,
lokalizacja terenowa nieustalona

C-64; A/41
C-344;
267/A
C-345;
268/A
Stanowisko znane z archiwaliów,
lokalizacja terenowa nieustalona
C-418;
340/A
C-438;
360/A

Stanowisko znane z archiwaliów,
lokalizacja terenowa nieustalona
C-397;
321/A
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Nr
Nr stanowiska
stanowiska
w
na
miejscowości
obszarze
3

Lp.

Miejscowość

170

Wyszecino

171

Wyszecino

4

172

Wyszecino

5

173

Wyszecino

6

174
175
176
177
178
179

Wyszecino
Wyszecino
Zelewo
Zelewo
Zelewo
Zelewo

7
8
1
2
3
4

180

Zielnowo

181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

Zielnowo
Zielnowo
Zielnowo
Zielnowo
Zielnowo
Zielnowo
Zielnowo
Zielnowo
Zielnowo
Zielnowo
Zielnowo
Zielnowo
Zielnowo
Zielnowo
Zielnowo
Zielnowo
Zielnowo
Zielnowo
Zielnowo
Zielnowo
Zielnowo
Zielnowo
Zielnowo
Zielnowo

AZP

6

1

Nr rejestru

Green K e y

Uwagi

C-422;
344/A
Stanowisko znane z archiwaliów,
lokalizacja terenowa nieustalona

Stanowisko znane z archiwaliów,
lokalizacja terenowa nieustalona

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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UZASADNIENIE

Wymóg sporządzenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami zgodnie z art. 87 ust.
1 nałożony został na Wójta Gminy, natomiast kompetencje uchwalenia zostały przypisane Radzie
Gminy, po uprzednim zaopiniowaniu przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
(art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i o opiece nad zabytkami (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2187, 1086, 1595, z 2018 r. poz. 10).

Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Luzino na lata 2018-2021, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały uzyskał pozytywną opinię Pomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków z dniem 23.01.2018 r., znak pisma: RD.5120.12.2017.DH.
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