
Tarnowskie Góry, 10 marca 2017r. 

 

OCHRONA  ZABYTKÓW 

 

Podstaw prawna:  

 
 Protokół dodatkowy do Konwencji Genewskich (Dz. U.1992 nr 41 poz. 175), 

 

 Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1534), 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. nr 162 poz. 1568 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie organizacji  
i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych 

 (Dz.U. nr 212 poz. 2153), 
 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw,  
powiatów i gmin (Dz. U. nr 96 poz. 850), 
 

 Ustawa o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez 
przedsiębiorców z dnia 23 sierpnia 2001r. (Dz. U. nr 122 poz. 1320), 

 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 03.08.2004r w sprawie świadczeń rzeczowych 
na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. nr 181 poz. 1872 z późn. zm.), 

 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie świadczeń 
osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny 
(Dz. U. nr 203 poz. 2081 z późn. zm), 

 Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z 17 października 2008r. w sprawie zasad  
ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia. 

 
„Protokół dodatkowy do Konwencji Genewskich” (Dz.U. z 1992r. nr 41 poz.175  

  rozdział VI, art.61), „obrona cywilna” oznacza realizację zobowiązań obejmujących 

  15  zadań. 

1. Zadanie Nr 14 dotyczy „Pomocy  w ratowaniu dóbr niezbędnych dla przetrwania.  

2. Zasady oraz przedsięwzięcia realizowane podczas ewakuacji III stopnia, ujęte są  

w „Planie ewakuacji (przyjęcia) III stopnia dla miasta Tarnowskie Góry”. 

 

3. Ewidencja zabytków, (Gminna Ewidencja Zabytków) liczy 786 pozycji, z czego  

49 figuruje w Wojewódzkim Rejestrze Zabytków. 
 

Ewidencja prowadzona jest w formie wydruku (15 x Kart  Adresowych: nazwa zabytku, 

adres, formy ochrony, dotowanie, fotografie, mapki, plany, oraz rzut poziomy).  
 

Ewidencja ma również formę elektroniczną.  
 

Miejscem przechowywania GEZ  jest Wydział Architektury Urzędu Miejskiego  

w Tarnowskich Górach.  
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4. „Plan Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej  dla  

miasta  Tarnowskie Góry” (jako dokument zbiorczy) prowadzony jest przez Wydział 
Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego i obejmuje: 

- charakterystykę zasobów, 

- rozmieszczenie zabytków, 

- stopień zagrożenia, 

- sposób ochrony, 

- siły  i środki ochrony fizycznej, 

- organizacja łączności,  powiadomienia i współdziałania, 

- sposób powiadamiania o stratach, 

- zestawienie prac dokumentacyjnych i konserwatorsko zabezpieczających w razie 
wystąpienia strat i szkód, 

- wykaz jednostek, instytucji, organizacji i rzeczoznawców  do udzielenia pomocy w razie 
zagrożenia.  

Zgodnie z ustawą istnieją cztery formy ochrony zabytków: 

 wpis do rejestru zabytków, 
 uznanie za pomnik historii, 
 utworzenie parku kulturowego, 
 ustalenie wymogów ochrony w miejscowym planie zagospodarowania 

     przestrzennego lub w decyzji lokalizacyjnej. 

Właściciele obiektów prowadzą „Plany ochrony zabytków ruchomych 
i nieruchomych na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej”, które 

stanowią bazę do aktualizacji „Plan Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego 
i sytuacji kryzysowej  dla  miasta  Tarnowskie Góry”. 
 

5. Realizacja przedsięwzięć w tym zakresie zakłada: możliwość wykonywania zadań 
według przygotowanych planów i przeprowadzenia przesunięć wydatków 

przewidzianych w budżecie gminy na zadania obronne.  

Terminy i tryb aktualizacji planu 

Plan obrony cywilnej miasta Tarnowskie Góry podlega bieżącej aktualizacji.  

Aktualizację dokumentów prowadzona jest, nie rzadziej niż co dwa lata.  

Termin pierwszej aktualizację został ustalony w Zarządzeniu Nr 21/2012 Starosty 

Tarnogórskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie 

opracowania planów obrony cywilnej powiatu i gmin oraz zasad planowania przedsięwzięć  

w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki 

organizacyjne oraz społeczne organizacje ratownicze -  na 2013 rok.   
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Rejestr_zabytk%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_historii
http://pl.wikipedia.org/wiki/Park_kulturowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Decyzja_lokalizacyja&action=edit&redlink=1

