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UCHWAŁA NR XIII/90/2011
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 21 czerwca 2011 r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Swarzędz na 
lata 2011 - 2014 

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 

lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. 

zm.), Rada Miejska w Swarzędzu uchwala co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się Gminny program opieki nad zabytkami dla Gminy Swarzędz na lata 2011 - 
2014, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, jako dokument programowy 
przeznaczony do realizacji w latach 2011 - 2014. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Obowiązek sporządzenia Gminnego programu opieki nad zabytkami wynika z ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jednak nie tylko ustawowy obowiązek 
przyczynił się do podjęcia prac zmierzających do przyjęcia niniejszego dokumentu, ale także 
obawa przed degradacją zasobów dziedzictwa kulturowego gminy. 

Dokument ten nie tylko wymienia i opisuje po krótce zabytki zewidencjonowane na terenie 
gminy, opisuje analizy jakich dokonano w odniesieniu do innych opracowań, w tym również 
nadrzędnych, ale także wskazuje zadania jakie należałoby podjąć gmina w celu właściwego 
zadbania o posiadane zabytki. 

Działania takie, to m. in. inicjowanie i wspieranie działań edukacyjnych, informacyjnych, 
turystycznych i innych, których celem jest propagowanie znajomości zabytków wśród 
mieszkańców gminy oraz zaszczepianie w ich świadomości zasadności i potrzeby opieki nad 
zabytkami, czy wspieranie działań zmierzających do pozyskania środków finansowych na 
opiekę nad zabytkami. 

Przyjęcie niniejszego programu nie tylko zdeterminuje działania ochronne i edukacyjne, ale 
także pozwoli właściwie zadbać o obiety wymagające opieki m. in. podczas prac 
planistycznych. 
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