
 
 

UCHWAŁA NR XX/134/2020 
RADY GMINY POTOK GÓRNY 

z dnia 11 maja 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zabytkami Gminy Potok Górny na lata 2020-2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 t. j.) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 282 t. j.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubelskiego Konserwatora Zabytków 
z siedzibą w Lublinie Delegatura w Zamościu, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program opieki nad zabytkami Gminy Potok Górny na lata 2020-2023, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Potok Górny. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Henryk Kapica 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 22 maja 2020 r.

Poz. 2909
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Niniejszy dokument słu�y okre�leniu działa� gminy w zakresie inicjowania, wspierania                          

i koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania                  

i promowania dziedzictwa kulturowego. Działania te winny odbywa� si� w harmonii z działaniami 

gospodarczymi i społecznymi oraz zapewnia� ochron� dziedzictwa kulturowego �rodkami prawnymi, 

takimi jak odpowiednie zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz 

finansowymi, poprzez przeznaczenie cz��ci bud�etu gminy na ochron� zabytków. Procesy rozwojowe 

zachodzi� powinny przy zapewnieniu warunków trwania i zachowania dziedzictwa kulturowego dla 
przyszłych pokole� oraz przy wykorzystaniu zabytków na potrzeby społeczne, gospodarcze                          

i edukacyjne. Lokalne dziedzictwo kulturowe posiada potencjał wpływaj�cy na atrakcyjno��
ekonomiczn� regionu poprzez rozwój turystyki w oparciu o zabytki. Poprzez wyznaczone działania 

mo�e przyczyni� si� do wzmocnienia �wiadomo�ci wspólnoty kulturowej i lokalnej to�samo�ci. 

Przedmiotem programu opieki nad zabytkami jest dziedzictwo kulturowe znajduj�ce si�               
w granicach administracyjnych gminy Potok Górny. S� to pojedyncze obiekty i zespoły budowli, 

dzieła sztuki, elementy zagospodarowania przestrzeni, krajobraz wiejski, obszary kształtuj�ce 
�wiadomo�� i to�samo�� regionaln� mieszka�ców, zdefiniowane poprzez wpis do rejestru zabytków                   

i w formie gminnej ewidencji zabytków. 

Program wskazuje działania słu��ce poprawie stanu zabytków ich adaptacji i rewaloryzacji oraz 

zwi�kszenia do nich dost�pno�ci mieszka�ców i turystów. Podmiotem programu jest społeczno��
lokalna. Program adresowany jest do mieszka�ców gminy, w tym do wła�cicieli zabytków, władz 

samorz�du terytorialnego, miejscowych organizacji i osób zainteresowanych dziedzictwem 

kulturowym, mog�cych w praktyce zastosowa� si� do nakre�lonych postulatów i mo�liwo�ci działa�. 
Gminny program opieki nad zabytkami opracowywany jest na cztery kolejne lata, tym samym zadania 
w nim wskazane nie wyczerpuj� wszystkich zagadnie� zwi�zanych z problematyk� ochrony zabytków 

w gminie. Cz��� tych rozwi�za� b�dzie wymagała kontynuacji w kolejnej perspektywie. 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami gminy Potok Górny na lata 2020-2023 jest dokumentem 

uzupełniaj�cym w stosunku do innych aktów planowania w gminie, takich jak miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego czy studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego.  

	� �
������� ������ 
���
������ �������
� �
�����

��������������������

Podstaw� prawn� sporz�dzenia gminnego programu opieki nad zabytkami jest art. 87 ustawy                   

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2019 r., poz. 730, ze 
zm.) mówi�cy, �e: 

1. Wójt, burmistrz lub prezydenta miasta sporz�dza na okres 4 lat program opieki nad zabytkami, 

2. Gminny program opieki nad zabytkami podlega uchwaleniu przez rad� (miasta, gminy, 

powiatu) po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

3. Program ogłaszany jest w wojewódzkim dzienniku urz�dowym, 

4. Z realizacji programu wójt, burmistrz lub prezydent sporz�dza, co dwa lata, sprawozdanie, które 

przedstawia Radzie. 

W przypadku programów na poziomie gminnym podstaw� ich sporz�dzenia jest Gminna 

Ewidencja Zabytków zało�ona w oparciu o ustaw� z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków                       

i opiece nad zabytkami. 

Ustalenia gminnego programu opieki nad zabytkami uwzgl�dnione zostaj� w studium 

uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego. 

Celem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w �wietle art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jest: 
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1. Wł�czenie problemów ochrony zabytków do systemu zada� strategicznych, wynikaj�cych                   

z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. 
2. Uwzgl�dnianie uwarunkowa� ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa 

archeologicznego, ł�cznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej. 

3. Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich 

zachowania. 

4. Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego. 

5. Podejmowanie zada� zwi�kszaj�cych atrakcyjno�� zabytków dla potrzeb społecznych, 

turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjaj�cych wzrostowi �rodków 

finansowych na opiek� nad zabytkami. 
6. Okre�lenie warunków współpracy z wła�cicielami zabytków, eliminuj�cych sytuacje 

konfliktowe zwi�zane z wykorzystaniem tych zabytków. 

7. Podejmowanie przedsi�wzi�� umo�liwiaj�cych tworzenie miejsc pracy zwi�zanych z opiek�
nad zabytkami. 

�� ������
������ ������ 
��
��� �� 
������ ����
����������
Zabytki zostały obj�te w Polsce ochron� zadeklarowan� jako konstytucyjny obowi�zek 

pa�stwa i ka�dego obywatela. Znaczenie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju cywilizacyjnego oraz 

zadania pa�stwa w zakresie ochrony tego dziedzictwa okre�laj� artykuły 5 i 6 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej. Dookre�lenie tego konstytucyjnego obowi�zku pa�stwa wraz z podziałem 
kompetencji na poszczególne organy administracji publicznej i instytucje pa�stwowe nast�puje na 

poziomie ustawodawstwa zwykłego. 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r., która zast�piła star� ustaw� o ochronie dóbr kultury z 1962 r., 

powi�zała ochron� zabytków z ochron� szeroko pojmowanego dziedzictwa kulturowego, 

umieszczaj�c to zagadnienie w kontek�cie naszego uczestnictwa w kulturze i historii całej Europy. 

Nowe prawo zostało dostosowane do zasad obowi�zuj�cych w Unii Europejskiej. 

Obowi�zuj�ce uregulowania prawne, dotycz�ce ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 

zostały zawarte w:  

� Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (j. t. Dz. U. z 2009 r., Nr 

114, poz. 946) w przepisach: 

Art. 5: „Rzeczpospolita Polska (…) strze�e dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochron�
�rodowiska, kieruj�c si� zasad� zrównowa�onego rozwoju”. 

Art. 6 ust. 1: „Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dost�pu do 

dóbr kultury, b�d�cej �ródłem to�samo�ci narodu polskiego, jego trwania i rozwoju oraz (...) udziela 

pomocy Polakom zamieszkałym za granic� w zachowaniu ich zwi�zków z narodowym dziedzictwem 

kulturalnym”. 

Art. 86: „Ka�dy jest obowi�zany do dbało�ci o stan �rodowiska i ponosi odpowiedzialno�� za 
spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialno�ci okre�la ustawa”.  

� Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.                   

z 2019 poz. 730, ze zm.), która jest głównym aktem prawnym reguluj�cym zasady ochrony                    

i opieki nad zabytkami w Polsce. Przy opracowaniu programu opieki nad zabytkami nale�y 

uwzgl�dni� przepisy tej ustawy, takie jak: 

Art. 3: definiuje podstawowe poj�cia u�yte w ustawie, takie jak: zabytek, zabytek 

nieruchomy, zabytek ruchomy, zabytek archeologiczny, instytucja kultury wyspecjalizowana w opiece 
nad zabytkami, prace konserwatorskie, prace restauratorskie, roboty budowlane, badania 

konserwatorskie, architektoniczne, archeologiczne, historyczny układ urbanistyczny lub ruralistyczny, 

historyczny zespół budowlany, krajobraz kulturowy, otoczenie zabytku. 
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W tym miejscu nale�y wyja�ni� poj�cie zabytku. Zabytek, jest to nieruchomo�� lub rzecz 

ruchoma, ich cz��ci lub zespoły, które s� dziełem człowieka lub zwi�zane s� z jego działalno�ci�. 
Stanowi� one �wiadectwo minionej epoki b�d� zdarzenia, których zachowanie le�y w interesie 

społecznym ze wzgl�du na posiadan� warto�� historyczn�, artystyczn� lub naukow�. 

Art. 4: obja�nia, �e ochrona zabytków polega na podejmowaniu w szczególno�ci przez organy 

administracji publicznej działa� maj�cych na celu: „zapewnienie warunków prawnych, 

organizacyjnych i finansowych umo�liwiaj�cych trwałe zachowanie zabytków oraz ich 

zagospodarowanie i utrzymanie; zapobieganie zagro�eniom mog�cym spowodowa� uszczerbek dla 

warto�ci zabytków; udaremnianie niszczenia i niewła�ciwego korzystania zabytków; przeciwdziałanie 
kradzie�y, zagini�ciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granic�; kontrol� stanu zachowania               

i przeznaczenia zabytków; uwzgl�dnianie zada� ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz przy kształtowaniu �rodowiska”. 

Art. 5: okre�la, w sposób otwarty, kwesti� opieki nad zabytkami: „Opieka nad zabytkami 

sprawowana jest przez jego wła�ciciela lub posiadacza i polega, w szczególno�ci, na zapewnieniu 

warunków naukowego badania i dokumentowania zabytku; prowadzenia prac konserwatorskich, 
restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku; zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego 

otoczenia w jak najlepszym stanie; korzystania z zabytku w sposób zapewniaj�cy trwałe zachowanie 

jego warto�ci; popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz o jego znaczeniu dla 

historii kultury”. 

Art. 6: klasyfikuje w układzie rzeczowym przedmioty ochrony i zarazem stanowi 

szczegółow� definicj� zabytku: 

„1. Ochronie i opiece podlegaj�, bez wzgl�du na stan zachowania: 
1) zabytki nieruchome b�d�ce, w szczególno�ci: 

a) krajobrazami kulturowymi, 

b) układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi, 

c) dziełami architektury i budownictwa, 

d) dziełami budownictwa obronnego, 

e) obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakładami 

przemysłowymi, 
f) cmentarzami, 

g) parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, 

h) miejscami upami�tniaj�cymi wydarzenia historyczne b�d� działalno�� wybitnych 

osobisto�ci lub instytucji; 

2) zabytki ruchome b�d�ce, w szczególno�ci: 

a) dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki u�ytkowej, 

b) kolekcjami stanowi�cymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporz�dkowanych według 

koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje, 
c) numizmatami oraz pami�tkami historycznymi, a zwłaszcza militariami, sztandarami, 

piecz�ciami, odznakami, medalami i orderami, 

d) wytworami techniki, a zwłaszcza urz�dzeniami, �rodkami transportu oraz maszynami                  

i narz�dziami �wiadcz�cymi o kulturze materialnej, charakterystycznymi dla dawnych i nowych form 

gospodarki, dokumentuj�cymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego, 

e) materiałami bibliotecznymi, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.                  

o bibliotekach, 
f) instrumentami muzycznymi, 

g) wytworami sztuki ludowej i r�kodzieła oraz innymi obiektami etnograficznymi, 

h) przedmiotami upami�tniaj�cymi wydarzenia historyczne b�d� działalno�� wybitnych 

osobisto�ci lub instytucji; 

3) zabytki archeologiczne b�d�ce, w szczególno�ci: 

a) pozostało�ciami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa, 

b) cmentarzyskami, 

c) kurhanami, 
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d) reliktami działalno�ci gospodarczej, religijnej i artystycznej. 

2. Ochronie mog� podlega� nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne nazwy obiektu 
budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej”. 

Art 7: reguluje nast�puj�ce formy ochrony zabytków: 

1) Wpis do rejestru zabytków, który dla zabytków znajduj�cych si� na terenie województwa 

prowadzi Wojewódzki Konserwator Zabytków. 

1a) wpis na List� Skarbów Dziedzictwa. 

2) Uznanie za pomnik historii, zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru lub parku 

kulturowego o szczególnej warto�ci dla kultury przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na 
wniosek ministra wła�ciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. 

3) Utworzenie parku kulturowego, w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania 

wyró�niaj�cych si� krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla 

miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. Park kulturowy mo�e utworzy�, na podstawie uchwały, 

rada gminy po zasi�gni�ciu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

4) Ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji                         
o zezwoleniu na realizacj� inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub 

decyzji o zezwoleniu na realizacj� inwestycji w zakresie lotniska u�ytku publicznego. Dotycz�
w szczególno�ci: zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków i ich otoczenia, innych 

zabytków nieruchomych znajduj�cych si� w gminnej ewidencji zabytków oraz parków kulturowych. 

W studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego ustala si� równie�, w zale�no�ci od potrzeb, strefy ochrony 

konserwatorskiej obejmuj�ce obszary, na których obowi�zuj� okre�lone ustaleniami planu 

ograniczenia, zakazy i nakazy, maj�ce na celu ochron� znajduj�cych si� na tym obszarze zabytków. 

Art. 16 ust. 1: wskazuje rad� gminy, jako organ tworz�cy park kulturowy, w celu ochrony 

krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyró�niaj�cych si� krajobrazowo terenów z zabytkami 

nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. Jest on tworzony 

na podstawie uchwały, po zasi�gni�ciu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Art. 17: okre�la zakazy i ograniczenia dotycz�ce terenu parku kulturowego, zwi�zane                       
z: prowadzeniem robót budowlanych oraz działalno�ci przemysłowej, rolniczej, hodowlanej, 

handlowej lub usługowej, zmianami sposobu korzystania z zabytków nieruchomych, umieszczaniem 

tablic, napisów, ogłosze� reklamowych i innych znaków niezwi�zanych z ochron� parku kulturowego,                   

z wyj�tkiem znaków drogowych i znaków zwi�zanych z ochron� porz�dku i bezpiecze�stwa 

publicznego, z zastrze�eniem art. 12 ust. 1, składowaniem lub magazynowaniem odpadów, zasad                  

i warunków sytuowania obiektów małej architektury, składowania lub magazynowania odpadów. 

Art. 18: „1. Ochron� zabytków i opiek� nad zabytkami uwzgl�dnia si� przy sporz�dzaniu                 
i aktualizacji koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województw, 

planów zagospodarowania przestrzennego województw, planu zagospodarowania przestrzennego 

morskich wód wewn�trznych, morza terytorialnego i wył�cznej strefy ekonomicznej, analiz i studiów 

z zakresu zagospodarowania przestrzennego powiatu, strategii rozwoju gmin, studiów uwarunkowa�                
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach 

zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizacj� inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii 
kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizacj� inwestycji w zakresie lotniska u�ytku publicznego. 2. 

W koncepcji, strategiach, analizach, planach i studiach, o których mowa w ust. 1, w szczególno�ci: 1) 

uwzgl�dnia si� krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 2) okre�la si� rozwi�zania 

niezb�dne do zapobiegania zagro�eniom dla zabytków, zapewnienia im ochrony przy realizacji 

inwestycji oraz przywracania zabytków do jak najlepszego stanu; 3) ustala si� przeznaczenie i zasady 

zagospodarowania terenu uwzgl�dniaj�ce opiek� nad zabytkami”. 
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Art. 19: wskazuje, �e „1. studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uwzgl�dnia si�, 
w szczególno�ci ochron�: zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia, innych 

zabytków nieruchomych, znajduj�cych si� w gminnej ewidencji zabytków, parków kulturowych. 1a. 

W decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji 

o zezwoleniu na realizacj� inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub 

decyzji o zezwoleniu na realizacj� inwestycji w zakresie lotniska u�ytku publicznego uwzgl�dnia si�
w szczególno�ci ochron�: 1) zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia; 2) innych 

zabytków nieruchomych, znajduj�cych si� w gminnej ewidencji zabytków. 1b. W uchwale 

okre�laj�cej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urz�dze� reklamowych 
oraz ogrodze� uwzgl�dnia si� w szczególno�ci: 1) ochron� zabytków nieruchomych wpisanych do 

rejestru i ich otoczenia; 2) ochron� zabytków nieruchomych, innych ni� wymienione w pkt. 1, 

znajduj�cych si� w gminnej ewidencji zabytków; 3) wnioski i rekomendacje audytów krajobrazowych 

oraz plany ochrony parków krajobrazowych. 2. W przypadku gdy gmina posiada Gminny program 

opieki nad zabytkami, ustalenia tego programu uwzgl�dnia si� w studium i planie, o których mowa 

w ust. 1. 3. W studium i planie, o których mowa w ust. 1, ustala si�, w zale�no�ci od potrzeb, strefy 

ochrony konserwatorskiej obejmuj�ce obszary, na których obowi�zuj� okre�lone ustaleniami planu 
ograniczenia, zakazy i nakazy, maj�ce na celu ochron� znajduj�cych si� na tym obszarze zabytków”. 

Art. 20: mówi o konieczno�ci uzgadniania projektów i zmian planów zagospodarowania 

przestrzennego wojewódzkich i miejscowych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

Art. 21: „Ewidencja zabytków jest podstaw� do sporz�dzania programów opieki nad 

zabytkami przez województwa, powiaty i gminy”. 

Art. 22: „1. Generalny Konserwator Zabytków prowadzi krajow� ewidencj� zabytków w 

formie zbioru kart ewidencyjnych zabytków znajduj�cych si� w wojewódzkich ewidencjach 

zabytków. 

2. Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadzi wojewódzk� ewidencj� zabytków w formie 

kart ewidencyjnych zabytków znajduj�cych si� na terenie województwa. 

3. Wł�czenie karty ewidencyjnej zabytku ruchomego niewpisanego do rejestru do 

wojewódzkiej ewidencji zabytków mo�e nast�pi� za zgod� wła�ciciela tego zabytku. 
4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminn� ewidencj� zabytków w formie zbioru 

kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. 

5. W gminnej ewidencji zabytków powinny by� uj�te: 1) zabytki nieruchome wpisane do 

rejestru; 2) inne zabytki nieruchome znajduj�ce si� w wojewódzkiej ewidencji zabytków; 3) inne 

zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu                         

z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

6. Wła�ciwy dyrektor urz�du morskiego prowadzi ewidencj� zabytków znajduj�cych si� na 

polskich obszarach morskich w formie zbioru kart ewidencyjnych”. 

Art. 89: wskazuje, �e „organami ochrony zabytków s�:  
1) minister wła�ciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w imieniu którego 

zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Generalny Konserwator Zabytków; 

2) wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje 

wojewódzki konserwator zabytków”.  

� Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506, ze zm.),gdzie 

w art. 7 ust 1 pkt. 9 zostały okre�lone zadania własne gminy: „zaspokajanie zbiorowych potrzeb 

wspólnoty nale�y do zada� własnych gminy. W szczególno�ci zadania własne obejmuj� sprawy 

(…) kultury, w tym (…) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”. Po�rednio do ochrony 

zabytków odnosz� si� zadania obejmuj�ce kwestie: ładu przestrzennego, gospodarki 

nieruchomo�ciami, ochrony �rodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, gminnych dróg, ulic, 

mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, bibliotek gminnych i innych instytucji 

kultury, kultury fizycznej i turystyki, zieleni gminnej i zadrzewie�, cmentarzy gminnych, 
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utrzymania gminnych obiektów i urz�dze� u�yteczno�ci publicznej oraz obiektów 

administracyjnych, promocji gminy. 

Istotne uregulowania prawne dotycz�ce ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, znajduj�
si� w innych obowi�zuj�cych ustawach, w tym:  

� Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 60, ze zm.). Ustawa okre�la zasady kształtowania polityki przestrzennej przez 

jednostki samorz�du terytorialnego i organy administracji rz�dowej oraz zakres i sposoby 

post�powania w sprawach przeznaczania terenów na okre�lone cele oraz ustalania zasad ich 
zagospodarowania i zabudowy. Ustawa, mówi tak�e, �e w planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, uwzgl�dnia si� wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej.  

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, ze zm.).

Ustawa normuje działalno�� obejmuj�c� sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki 

obiektów budowlanych oraz okre�la zasady działania organów administracji publicznej w tych 
dziedzinach. Przepisy ustawy nie naruszaj� przepisów odr�bnych, a w szczególno�ci, mi�dzy 

innymi o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - w odniesieniu do obiektów i obszarów 

wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów i obszarów obj�tych ochron� konserwatorsk� na 

podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustawa dotyczy tak�e obiektów 

budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a uj�tych w gminnej ewidencji 

zabytków.  

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396, 

ze zm.). W odniesieniu do zieleni zabytkowej obj�tej ochron� prawn� Ustawa reguluje zasady 

wydawania pozwole� na wycink� i piel�gnacj� zieleni, definiuje wymóg uzgadniania                              

z wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz jego kompetencje w zakresie wydawania 

pozwole� na podejmowanie prac polegaj�cych na usuni�ciu drzew lub krzewów z nieruchomo�ci 

zabytkowej lub jej cz��ci b�d�cej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inn� form�
zaprojektowanej zieleni. 

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody(Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.), której 

przepisy okre�laj� mi�dzy innymi kompetencje dotycz�ce wycinki i piel�gnacji drzew, na terenach 

obj�tych prawn� ochron� konserwatorsk�.  

� Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 

270, ze zm.). Ustawa reguluje zbywanie nieruchomo�ci zabytkowych własno�ci Skarbu Pa�stwa 

b�d� samorz�du terytorialnego: 

- art. 13 ust. 4 - Sprzeda�, zamiana, darowizna lub oddanie w u�ytkowanie wieczyste 
nieruchomo�ci wpisanych do rejestru zabytków, stanowi�cych własno�� Skarbu Pa�stwa lub 

jednostki samorz�du terytorialnego, a tak�e wnoszenie tych nieruchomo�ci jako wkładów 

niepieni��nych (aportów) do spółek, wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora 

zabytków, 

- art. 13 ust. 5 - Sprzeda�, zamiana, darowizna lub dzier�awa nieruchomo�ci stanowi�cych 

własno�� Skarbu Pa�stwa lub jednostki samorz�du terytorialnego, b�d�cych cmentarzami uj�tymi 

w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a tak�e wnoszenie tych nieruchomo�ci jako wkładów 
niepieni��nych (aportów) do spółek wymagaj� pozwolenia wojewódzkiego konserwatora 

zabytków). 

� Ustawa z dnia 25 pa�dziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalno�ci 
kulturalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 115, ze zm.).Ustawa precyzuje, �e działalno�� kulturalna polega 

na upowszechnianiu i ochronie kultury (art. 1 ust. 1). Mecenat nad działalno�ci� kulturaln�
sprawuje pa�stwo i polega on na wspieraniu i promocji twórczo�ci, edukacji i o�wiaty kulturalnej, 

działa� i inicjatyw kulturalnych oraz opieki nad zabytkami. (art. 1 ust. 2). Mecenat nad 
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działalno�ci� kulturaln� sprawuj� te� jednostki samorz�du terytorialnego (art. 1 ust. 4). Art. 2 

ustawy wymienia formy organizacyjne działalno�ci kulturalnej, w�ród których znajduj� si� obok 
teatrów, oper, operetek, filharmonii, orkiestr, kin, muzeów, bibliotek, domów kultury, ognisk 

artystycznych, galerii sztuki - o�rodki bada� i dokumentacji w ró�nych dziedzinach kultury. 

Jednostki samorz�du terytorialnego organizuj� działalno�� kulturaln�, tworz�c samorz�dowe 

instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalno�ci jest podstawowym celem 

statutowym. Prowadzenie działalno�ci kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorz�du 

terytorialnego o charakterze obowi�zkowym (art. 9 ust. 1, 2). Instytucje kultury, a zwłaszcza 

muzea, jednostki organizacyjne maj�ce na celu opiek� nad zabytkami, o�rodki bada�                              
i dokumentacji, biura wystaw artystycznych, galerie i centra sztuki, Filmoteka Narodowa, 
biblioteki, domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby, ogniska artystyczne, domy pracy twórczej - 

prowadz� w szczególno�ci działalno�� w zakresie upowszechniania kultury. Do podstawowych 

zada� tych instytucji nale�y mi�dzy innymi sprawowanie opieki nad zabytkami.  

� Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno�ci po	ytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 

z 2019 poz. 688, ze zm.). W ramach ustawy, gminy mog� wspiera� działalno�� kulturaln�
zwi�zan� z ochron� zabytków i tradycji prowadzon� przez organizacje pozarz�dowe (mi�dzy 
innymi stowarzyszenia). 

Zasady ochrony zabytków, znajduj�cych si� w muzeach i bibliotekach, zostały  okre�lone w: 

� Ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917). Okre�la podstawowe 

ramy i zasady funkcjonowania polskich muzeów. Według przepisów ustawy „Muzeum jest 

jednostk� organizacyjn� nie nastawion� na osi�ganie zysku, której celem jest trwała ochrona dóbr 

kultury, informowanie o warto�ciach i tre�ciach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie 
podstawowych warto�ci historii, nauki i kultury polskiej oraz �wiatowej, kształtowanie 

wra�liwo�ci poznawczej i estetycznej oraz umo�liwianie kontaktu ze zbiorami” (art. 1). 

Zgodnie z ustaw� muzeum realizuje powy�sze cele poprzez: 

„1) gromadzenie dóbr kultury w statutowo okre�lonym zakresie, 

2) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów, 

3) przechowywanie gromadzonych dóbr kultury, w warunkach zapewniaj�cych im wła�ciwy 

stan zachowania i bezpiecze�stwo, oraz magazynowanie ich w sposób dost�pny do celów 
naukowych, 

4) zabezpieczanie i konserwacj� muzealiów oraz, w miar� mo�liwo�ci, zabezpieczanie 

stanowisk archeologicznych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej                            

i przyrody, 

5) urz�dzanie wystaw, 

6) organizowanie i prowadzenie bada�, ekspedycji naukowych oraz prac wykopaliskowych, 

7) prowadzenie działalno�ci edukacyjnej, 

8) udost�pnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych, 
9) zapewnianie wła�ciwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów, 

10) prowadzenie działalno�ci wydawniczej” (art. 2). 

Gmina jako podmiot tworz�cy (lub przejmuj�cy) muzeum zobowi�zana jest do: 

1) zapewnienia �rodków potrzebnych do utrzymania i rozwoju muzeum, 

2) zapewnienia bezpiecze�stwa zgromadzonym zbiorom, 

3) sprawowania nadzoru nad muzeum. 

� Ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 poz. 1479). Mówi, i� biblioteki                   

i ich zbiory stanowi� dobro narodowe, słu�� zachowaniu dziedzictwa narodowego. Biblioteki 

organizuj� i zapewniaj� dost�p do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz �wiatowej. 

 Ochron� materiałów archiwalnych reguluj� przepisy:  

� Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 

poz. 553, ze zm.).
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Do aktów wykonawczych dotycz�cych ochrony i opieki nad zabytkami nale�y tak�e:

• Rozporz�dzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. 
zmieniaj�ce rozporz�dzenie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i 

bada� konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na List� Skarbów 

Dziedzictwa oraz robót budowlanych, bada� architektonicznych i innych działa� przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków, a tak�e bada� archeologicznych i poszukiwa� zabytków (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1721);

• Rozporz�dzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 wrze�nia 2019 r. 

zmieniaj�ce rozporz�dzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej                
i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych 

za granic� niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2019 r. poz. 1886);

• Rozporz�dzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 28.04.2017 r. ws. Listy 

Skarbów Dziedzictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 928);

• Rozporz�dzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 16.08.2017 r. ws. dotacji 

celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na List� Skarbów 
Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. z 2017 r. poz. 1674);

• Rozporz�dzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 10.01.2014 r. ws. dotacji na 

badania archeologiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 110);

• Rozporz�dzenie Ministra Kultury z dn. 9.02.2004 r. ws. wzoru znaku informacyjnego 

umieszczanego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (Dz. U. z 2004 r., 

poz. 259);

• Rozporz�dzenie Ministra Kultury z dn. 25.08.2004 r. ws. organizacji i sposobu ochrony zabytków 

na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2004 r., poz. 2153);

• Rozporz�dzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 18.04.2011 r. ws. wywozu 

zabytków za granic� (Dz. U. z 2011, poz. 510).
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4.1 Strategiczne cele polityki pa
stwa w zakresie ochrony zabytków 
 i opieki nad zabytkami - dokumenty o znaczeniu krajowym 

Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Potok Górny zgodny jest z zało�eniami 

polityki pa�stwa w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami. Dokumenty, do których odwołuje si�
Program poł�czono na trzech poziomach: ogólnokrajowym, regionalnym (wojewódzkim) oraz 

lokalnym. S� to ró�nego rodzaju strategie, studia i programy, które dotykaj� problematyki ochrony                  

i popularyzacji dziedzictwa kulturowego. 
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Potok Górny zbie�ny jest ze strategicznymi 

celami pa�stwa w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami. Cele te wymienione s� w nast�puj�cych 

dokumentach: 

4.1.1 Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 
2019-20221

Najwa�niejszym w skali kraju dokumentem zwi�zanym z ochron� dziedzictwa kulturowego 
jest  Krajowy Program Opieki nad Zabytkami. Dokument ten obejmuje lata 2019-2022. Został on 

przyj�ty Uchwał� Nr 82 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. 

Głównym celem Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-

2022 jest stworzenie warunków dla zapewnienia efektywnej ochrony i opieki nad zabytkami poprzez 
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optymalizacj� systemu ochrony dziedzictwa kulturowego, wsparcie działa� w zakresie opieki nad 

zabytkami i budowanie �wiadomo�ci społecznej warto�ci dziedzictwa kulturowego. 
W ramach programu b�d� realizowane nast�puj�ce cele: 

Stworzenie warunków dla zapewnienia efektywnej ochrony i opieki nad zabytkami:
Cel szczegółowy 1: Optymalizacja systemu ochrony dziedzictwa kulturowego. 

Kierunki działa� 1.1: Wzmocnienie systemu ochrony na poziomie lokalnym.

Zadania: 

� szkolenia dla jednostek samorz�du terytorialnego w zakresie zarz�dzania 

dziedzictwem kulturowym, w tym pracowników merytorycznych, z uwzgl�dnieniem 

zagadnie� z zakresu planowania przestrzennego i dost�pno�ci dla osób                                
z niepełnosprawno�ciami.

� budowanie zasobu wiedzy o ochronie dziedzictwa kulturowego na poziomie 

lokalnym, regionalnym i centralnym.

� merytoryczne wsparcie procesu planowania i rewitalizacji w gminach.

� konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków nagradzaj�cy gminy za modelowe 

wdra�anie programów opieki nad zabytkami.

Kierunek działa� 1.2: Wzmocnienie systemu ochrony na poziomie centralnym.
Zadania: 

� wspieranie rozwijania kompetencji zawodowych przez pracowników słu�b 

konserwatorskich.

� ewaluacja stosowanych standardów i metod konserwatorskich.

� wsparcie działa� dokumentacyjnych zasobu zabytkowego.

� powołanie Centrum Architektury Drewnianej.

Cel szczegółowy 2: Wsparcie działa� w zakresie opieki nad zabytkami. 

Kierunki działa� 2.1: Merytoryczne wsparcie działa� w zakresie opieki nad zabytkami. 
� upowszechnianie standardów i metod konserwatorskich dla wybranych zasobów 

zabytkowych (wybór zasobów, wypracowanie zalece� dla opiekunów zasobu 

zabytkowego dotycz�cych metod konserwacji, adaptacji, dokumentacji i bada�, 
upowszechnianie przez baz� wiedzy). 

Kierunek działa� 2.2: Podnoszenie bezpiecze�stwa zasobu zabytkowego. 

� podniesienie bezpiecze�stwa zabytków ruchomych przez sprzyjanie intensyfikacji 

współpracy z opiekunami zabytków przez wła�ciwe słu�by i instytucje.

Cel szczegółowy 3: Budowanie �wiadomo�ci społecznej warto�ci kulturowego.

Kierunki działa� 3.1: Upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego i jego 

warto�ci. 

� kampania społeczno-edukacyjna w mediach, z uwzgl�dnieniem aspektu profilaktyki                    

w dziedzinie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami i dost�pno�ci do zabytków dla 

osób z niepełnosprawno�ciami. 

� Tworzenie narz�dzi edukacyjnych dla szkół i instytucji kultury, z uwzgl�dnieniem 
aspektu profilaktyki w dziedzinie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

Kierunek działa� 3.2: Tworzenie warunków dla sprawowania społecznej opieki nad 

zabytkami. 

� program dotacyjny dla organizacji pozarz�dowych w zakresie popularyzowania                      

i upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym, budowania �wiadomo�ci 

lokalnej, a tak�e wł�czania społecze�stwa w opiek� nad zasobem dziedzictwa 

kulturowego. 

4.1.2 Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004 – 20132 oraz 
Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004 – 20203. 

Drugim wa�nym dokumentem zwi�zanym z ochron� dziedzictwa kulturowego, funkcjonuj�cym 

na poziomie kraju, jest Narodowa strategia rozwoju kultury z uzupełnieniem na lata 2004-2020. 

                                               
2Narodowa strategia rozwoju kultury na lata 2004 – 2013, Ministerstwo Kultury. 
3Uzupełnienie narodowej strategii rozwoju kultury na lata 2004 – 2020, Ministerstwo Kultury, Warszawa 2005.
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Okre�la ona działania konieczne do zrealizowania w regionie. Podkre�la przy tym wa�no�� działa� na 

rzecz zrównowa�onego rozwoju kulturowego regionów w Polsce. Główne zało�enia Strategii 
zwi�zane z ochron� dziedzictwa kulturowego, to m.in.: działania zmierzaj�ce do aktywnego 

zarz�dzania zasobami materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez popraw� stanu zabytków, 

zwi�kszenie ich dost�pno�ci dla turystów, inwestorów, mieszka�ców, adaptacje, zwi�kszenie 

atrakcyjno�ci regionów dzi�ki  wykorzystaniu przez nie warto�ci wynikaj�cych z lokalnego zasobu 

dziedzictwa kulturowego oraz edukacja i wdra�anie metod nowoczesnego administrowania 

zwi�zanego z ochron� i zachowaniem zabytków. 

jednym z instrumentów, za pomoc� których realizowane s� wspomniane cele Strategii jest 

"Narodowy Program Kultury. Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego na lata 2004-2020". 
Podstaw� do jego sformułowania jest uznanie dziedzictwa kulturowego za warto�� maj�c� wpływ na 

rozwój i upowszechnienie kultury, a tak�e za potencjał regionów słu��cy wzrostowi konkurencyjno�ci 

regionów dla turystów, inwestorów i mieszka�ców. 

Narodowy Program Kultury "Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego" okre�la działania 

w sferze ochrony zabytków, m.in.: przygotowanie skutecznego systemu prawno-finansowego 

wspierania ochrony i opieki nad zabytkami; podjecie prac nad kompleksowym systemem edukacji na 

rzecz dziedzictwa; poszukiwanie instrumentów wzmacniaj�cych efekty działalno�ci słu�by 
konserwatorskiej; intensyfikacja ochrony; upowszechnienie dziedzictwa kulturowego, w tym 

kompleksowa poprawa stanu zabytków nieruchomych i ich adaptacja na cele kulturalne, turystyczne, 

edukacyjne rekreacyjne i inne cele społeczne; zwi�kszenie roli zabytków w rozwoju turystyki 

przedsi�biorczo�ci poprzez tworzenie zintegrowanych narodowych produktów turystycznych. 

4.1.3 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 20204

Strategia rozwoju kapitału społecznego 2020 została przyj�ta uchwał� nr 61 przez Rad� Ministrów 

z dnia 26 marca 2013 r. Jest jedn� z dziewi�ciu tzw. strategii zintegrowanych, słu��cych wdro�eniu 

SRK 2020. Jako cel główny wskazano w niej wzmocnienie udziału kapitału społecznego w rozwoju 

społeczno - gospodarczym Polski, w którego ramach okre�lono cztery cele szczegółowe. 

W kontek�cie ochrony zabytków i opieki nad nimi wskaza� mo�na czwarty z celów „Rozwój 

i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego”, a zwłaszcza jego Priorytet 4.1 

„Wzmocnienie roli kultury w budowaniu spójno�ci społecznej”. Wytyczone tutaj kierunki działa� to:
4.1.1. Tworzenie warunków wzmacniania to�samo�ci i uczestnictwa w kulturze na poziomie 

lokalnym, regionalnym i krajowym.

4.1.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz krajobrazu.

4.1.3. Digitalizacja, cyfrowa rekonstrukcja i udost�pnianie dóbr kultury.

Walory i potencjał tkwi�cy w dziedzictwie kulturowym s� postrzegane w strategii jako „kluczowy 

element potencjału kulturowego”, a tym samym jedn� z „szans rozwojowych dla całego 

społecze�stwa”. W strategii podnosi si� tak�e kwesti� znaczenia aktywnej partycypacji społecznej 
w ochronie zabytków i opiece nad nimi. 

4.1.4 Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 20305

Dokument dotycz�cy ładu przestrzennego Polski przyj�ty został przez Rad� Ministrów 13 grudnia 

2011 r. Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zró�nicowanych 
potencjałów rozwojowych do osi�gni�cia: konkurencyjno�ci, zwi�kszenia zatrudnienia i wi�kszej 

sprawno�ci pa�stwa oraz spójno�ci społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długiej perspektywie 

czasowej. Szczególny nacisk poło�ony został na budowanie i utrzymywanie ładu przestrzennego, 

który decyduje o warunkach �ycia obywateli, funkcjonowaniu gospodarki i pozwala wykorzystywa�
szanse rozwojowe. 

W ramach dokumentu zdefiniowane zostały m.in. uwarunkowania polityki przestrzennego 

zagospodarowania kraju w perspektywie najbli�szych dwudziestu lat – zbiór czynników i procesów 
zale�nych w niewielkim stopniu od działa� rz�du i innych podmiotów publicznych, które mog� jednak 

                                               
4Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020, przyj�ta uchwał� nr 61 przez Rad� Ministrów z dnia 26 marca 2013 r., 

Warszawa 2013 r�
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wywiera� du�y wpływ na sposób prowadzenia polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, 

wyznaczanie celów i mo�liwo�ci ich osi�gania, w zwi�zku z czym powinny by� uwzgl�dniane                   
w formułowaniu i prowadzeniu tej polityki. Uwzgl�dniono w�ród nich tak�e uwarunkowania 

wynikaj�ce z dziedzictwa kulturowego. Zdiagnozowano m.in. niski, niezgodny z posiadanym 

potencjałem rozwojowym, poziom wykorzystania funkcji symbolicznych i promocyjnych zasobów 

dziedzictwa kulturowego.  

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 uwzgl�dnia powi�zania polityki 

przestrzennej z ochron� i opiek� nad zabytkami oraz zalecenia odnosz�ce si� do zachowania                        

i wykorzystania dziedzictwa kulturowego Polski:  

1. rewitalizacja historycznych i zabytkowych obiektów w celu wzmocnienia i wyeksponowania 
ich funkcji;  

2. zabezpieczenie mo�liwo�ci dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu 

o zachowanie w dobrym stanie zasobów naturalnych, kulturowych i lokalnych walorów 

�rodowiska; 

3. zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym najcenniejszych fragmentów 

przestrzeni przyrodniczej, w procesie trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego – przy 

aktywnym udziale ró�norodnych partnerów, w szczególno�ci społeczno�ci lokalnych;  
4. rozpoznanie i zachowanie charakterystycznych krajobrazów przyrodniczych i historycznych 

oraz zwi�zanych z nimi elementów symbolicznych o charakterze dóbr materialnych lub 

stanowi�cych cz��� niematerialn� dziedzictwa kultury oraz rozwój współczesnych 

krajobrazów kulturowych;  

5. wykorzystanie unikalnych zasobów krajobrazu kulturowego i budowanie specjalizacji 

terytorialnej w celu rozwoju lokalnych rynków pracy;  

6. ochrona i wykorzystanie dla harmonijnego rozwoju obszarów wiejskich ich potencjału 

przyrodniczego, krajobrazowego i kulturowego;  
7. dbało�� o zabytki oraz dziedzictwo kulturowe, kultywowanie tradycji lokalnych, sprzyjaj�ce 

rozwojowi turystyki i wspomagaj�ce proces budowania/wzmacniania to�samo�ci kulturowej;  

8. kompleksowe lokalne programy rewitalizacji powinny zapewnia� popraw� stanu budynków 

mieszkalnych i budynków u�yteczno�ci publicznej, ochron� dziedzictwa kulturowego, 

zapewnienie wysokiej jako�ci przestrzeni publicznych, popraw� transportu publicznego, itp.;  

9. zintegrowana ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego;  

10. prowadzenie aktywnej polityki konserwatorskiej i promocyjnej w stosunku do zasobów 
przyrodniczych, krajobrazowych i zabytkowych obiektów kultury, obejmuj�cej okre�lenie 

przestrzeni i obiektów poddanych ochronie lub wskazanych do ochrony, prowadzenie 

monitoringu zachowania zasobów; powstanie list krajobrazów i obiektów o unikatowych 

warto�ciach przyrodniczych, historycznych, archeologicznych, szczególnie o cechach 

symbolu, a tak�e upowszechnienie listy krajobrazów zagro�onych;  

11. zabezpieczenie dziedzictwa przed skutkami kl�sk �ywiołowych;  

12. edukacja obywatelska w zakresie budowania powszechnego przekonania, �e polska przestrze�
pojmowana jako bogactwo naturalne i dziedzictwo kulturowe podlega zasadom 
zrównowa�onego rozwoju, a ład przestrzenny jest dobrem publicznym. 

4.1.5 Strategia Rozwoju Kraju 2020 - Aktywne społecze
stwo, Konkurencyjna 

gospodarka, Sprawne pa
stwo6

Strategia Rozwoju Kraju 2020 została uchwalona przez Rad� Ministrów dnia 25 wrze�nia 2012 r. 

Jest to główna strategia rozwojowa w �rednim horyzoncie czasowym, wskazuje strategiczne zadania 

pa�stwa, których podj�cie w perspektywie najbli�szych lat jest niezb�dne, by wzmocni� procesy 

rozwojowe. 

Strategia wyznacza trzy obszary strategiczne, w których b�d� si� koncentrowa� główne zadania: 
1. Sprawne i efektywne pa�stwo; 

2. Konkurencyjna gospodarka; 

3. Spójno�� społeczna i terytorialna. 

                                               
6
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W Strategii pojawiaj� si� zapisy mówi�ce o wprowadzeniu obowi�zku sporz�dzania planów 

zagospodarowania przestrzennego obszarów funkcjonalnych obejmuj�cych obszary miejskie,                    
a w szczególno�ci metropolitalne, tereny wra�liwe rozwojowo, zwi�zane z ochron� mi�dzy innymi 

dziedzictwa kulturowego (Cel I.1. Przej�cie od administrowania do zarz�dzania rozwojem, Priorytet 

I.1.5. Zapewnienie ładu przestrzennego). 

Drugim wa�nym, podkre�lonym przez strategi� obszarem jest digitalizacja zasobów dziedzictwa 

narodowego oraz zapewnienie wła�ciwego ich przechowywania (Cel II.5. Zwi�kszenie wykorzystania 

technologii cyfrowych, Priorytet II.5.3. Zapewnienie odpowiedniej jako�ci tre�ci i usług cyfrowych; 

Cel III.2. Zapewnienie dost�pu i okre�lonych standardów usług publicznych, Priorytet III.2.1. 

Podnoszenie jako�ci i dost�pno�ci usług publicznych). 
Ponadto wspierany b�dzie rozwój infrastruktury społecznej - w tym infrastruktury kulturalnej - 

oraz działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, co stanowi wa�ny czynnik rozwoju 

i podnoszenia atrakcyjno�ci gminy (Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego 

równowa�enia rozwoju oraz integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania 

potencjałów regionalnych, Priorytet III.3.2. Wzmacnianie o�rodków wojewódzkich). 

4.2. Relacje Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami z dokumentami 
wykonanymi na poziomie województwa i powiatu 

W gminnym programie opieki nad zabytkami b�d� uwzgl�dnione działania zawarte w tych 

dokumentach po�rednio lub bezpo�rednio i wpłyn� one na wybór zada�, które stan� si� �rodkiem do 
realizacji zło�e� programowych w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami. 

4.2.1 Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w Województwie Lubelskim 

na lata 2019-2022
Program Opieki nad Zabytkami w województwie lubelskim  na lata 2019-2022 został przyj�ty 

do realizacji przez Samorz�d Województwa Lubelskiego Uchwał� Nr IX/160/2019 Sejmiku 

Województwa Lubelskiego z dnia 2 wrze�nia 2019 r. W województwie lubelskim w latach 2007-2010 

obowi�zywał pierwszy program na podstawie uchwały nr XIII/199/07 Sejmiku Województwa 

lubelskiego z dnia 30 listopada 2007 r., nast�pnie w latach 2011-2014 obowi�zywał Wojewódzki 

program opieki nad Zabytkami w województwie lubelskim przyj�ty w dniu 27 czerwca 2011 r. przez 
Sejmik Województwa Lubelskiego uchwał� nr X/132/2011 oraz na lata 2015-2018 przyj�ty Uchwał�
nr IX/129/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. 

W Programie wyznaczone dwa, główne cele wraz z poszczególnymi działaniami.  

Cel strategiczny I. Wzmocnienie potencjału dziedzictwa kulturowego województwa 

lubelskiego jako elementu rozwoju społeczno - gospodarczego regionu. 

Cel operacyjny 1. Ochrona zabytków materialnych i opieka nad zabytkami materialnymi: 

� Działanie 1. Działania podnosz�ce �wiadomo�� społecze�stwa o warto�ciach krajobrazu 

kulturowego i jego wpływie na budow� wspólnoty społecznej i to�samo�ci regionu,                        

w szczególno�ci poprzez wprowadzanie nowoczesnej formy ochrony krajobrazu kulturowego 

w postaci parku kulturowego. 

� Działanie 2. Działania na rzecz opracowania powiatowych i gminnych programów opieki nad 

zabytkami w oparciu o aktualne uregulowania prawne w zakresie ochrony zabytków i opieki 

nad zabytkami. 

� Działanie 3. Prowadzenie gminnych lub powiatowych ewidencji zabytków. 
� Działanie 4. Działania zmierzaj�ce do poprawy stanu zachowania zabytków na obszarze 

województwa lubelskiego, w tym stała ochrona warto�ciowych układów przestrzennych: 

urbanistycznych i ruralistycznych, ze szczególnym uwzgl�dnieniem budownictwa 

drewnianego, zabytków i obszarów poprzemysłowych, powojskowych oraz obiektów 

archeologicznych. 

� Działanie 5. Upowszechnianie mechanizmu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru przez organy 
stanowi�ce jednostki samorz�du terytorialnego na zasadach okre�lonych przez te jednostki. 
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� Działanie 6. Podejmowanie planowych działa� w zakresie ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami pozostaj�cymi w posiadaniu jednostek samorz�du terytorialnego. 
� Działanie 7. Promocja instytucji muzeum jako narz�dzia ochrony zabytków i miejsca 

wypracowywania wzorca opieki nad zabytkami. Wykorzystanie nowoczesnych technologii                

w działalno�ci statutowej muzeów w celu przyci�gni�cia odbiorcy. 

Cel operacyjny 2. Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 

� Działanie 1. Poszerzanie form współpracy �rodowiska naukowego z samorz�dami w procesie 

ustalania autentycznych regionalnych warto�ci kulturowych, w tym okre�lanie wyró�nika 

autentyczno�ci poszczególnych grup etnograficznych Lubelszczyzny. 
� Działanie 2. Podejmowanie stara� o umieszczenie wybranych przejawów dziedzictwa 

niematerialnego na Krajowej Li�cie Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. 

� Działanie 3. Wspieranie aktywno�ci regionalnej maj�cej na celu u�wiadomienie wagi 

niematerialnego dziedzictwa kultury dla zachowania to�samo�ci oraz prowadzenie planowych 

działa� wspieraj�cych dziedzictwo niematerialne, poprzez tworzenie ró�nych programów 

edukacyjnych umo�liwiaj�cych przekazywania przez twórców ludowych swej wiedzy, 

umiej�tno�ci i do�wiadcze� zawodowych młodemu pokoleniu. 
� Działanie 4. Propagowanie działa� w zakresie opieki i ochrony niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego, w szczególno�ci poprzez kultywuj�ce je wydarzenia. 

� Działanie 5. Upowszechnianie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, jako 

niepowtarzalnej atrakcji turystycznej województwa, w szczególno�ci poprzez wspieranie 

usług turystycznych na terenach wiejskich. 

� Działanie 6. Wspieranie publikacji regionalnych oraz wydawnictw popularyzuj�cych 

dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny jako elementu przyczyniaj�cego si� do wzmocnienia 

poczucia wspólnoty regionalnej i to�samo�ci kulturowej. 

Cel strategiczny II. Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny w działaniach 

promocyjnych i edukacyjnych wpływaj�cych na rozwój społeczno - ekonomiczny. 

Cel operacyjny 1. Edukacja w zakresie dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny.  

� Działanie 1. Poszerzanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym i opiece nad nim przy u�yciu 

nowoczesnych technologii, mediów oraz ró�norodnych form edukacji społecznej. 
� Działanie 2 Popularyzacja akcji edukacyjnych na rzecz niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego do wzmacniania społecznej �wiadomo�ci (poczucia wspólnoty regionalnej) 

mieszka�ców Lubelszczyzny. 

� Działanie 3 Edukacja wła�cicieli i u�ytkowników obiektów zabytkowych w zakresie zasad 

opieki nad nimi i ich ochrony. 

� Działanie 4 Realizowanie studiów naukowych, wspieranie programów badawczych                    

i dokumentacyjnych oraz organizowanie praktyk studenckich i sta�y, zmierzaj�cych do 

stworzenia pełnej inwentaryzacji zasobów dziedzictwa kulturowego niematerialnych                       
i materialnego, zwłaszcza zagro�onego. 

� Działanie 5 Edukacja na rzecz poznawania istniej�cych na przestrzeni dziejów relacji kultury 

polskiej z kulturami innych społeczno�ci na terenie Lubelszczyzny. 

Cel operacyjny 2. Promocja dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny.  

� Działanie 1, Rozwijanie nowoczesnych form promocji województwa wykorzystuj�cej 

bogactwo dziedzictwa materialnego i niematerialnego jako czynnika rozwoju społeczno - 
ekonomicznego i budowania poczucia wspólnoty regionalnej i to�samo�ci kulturowej. 

� Działanie 2, Promocja istniej�cych szlaków kulturowych oraz propagowanie ich tworzenia 

jako istotnych działa� dla promocji regionu. 

� Działanie 3, Wzmacnianie współpracy mi�dzyregionalnej - krajowej i zagranicznej, 

województwa lubelskiego w zakresie wspólnej promocji dziedzictwa kulturowego, w tym 

promocja turystyki kulturalnej poprzez organizacj� mi�dzynarodowych wydarze�                                        

i przedsi�wzi�� kulturalnych. 
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� Działanie 4, Poszerzenie wiedzy społecznej dotycz�cej przemysłów kultury jako istotnego 

potencjału sektora społeczno – ekonomicznego. 
� Działanie 5, Promocja i stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju przemysłów kultury 

jako czynnika stymuluj�cego wzrost gospodarczy. 

� Działanie 6, Promocja krajobrazu kulturowego województwa lubelskiego jako atrakcyjnych 

miejsc dla aktywno�ci filmowej i przemysłów czasu wolnego. 

� Działanie 7, Tworzenie mechanizmów wł�czaj�cych materialne dziedzictwo kulturowe                    

w nowoczesny obieg gospodarczy: przemysłów czasu wolnego i przemysłów kultury, w tym 

promocja walorów niewykorzystywanych obiektów zabytkowych, jako miejsc dogodnych do 

nadania im istotnych funkcji społeczno – ekonomicznych. 

4.2.2 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020                            

(z perspektyw� do 2030 r.) 
Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 została przyj�ta24 czerwca 

2013 r. (Uchwała Nr XXXIV/559/2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego). Jest to najwa�niejszy 

dokument programowy województwa okre�laj�cy wizje, cele i kierunki rozwoju regionu.                            

W dokumencie wyznaczono dziedziny o szczególnych potencjałach rozwojowych oraz obszary 

strategicznej interwencji. Jako istotny potencjał województwa lubelskiego wskazano: nie w pełni 

wykorzystane wielokulturowe tradycje dziedzictwa kulturowego.  
W programie operacyjnym Dziedzictwo kulturowe jako priorytety wskazano: rewaloryzacj�

zabytków nieruchomych i ruchomych. Do głównych celów operacyjnych nale�� m.in.: poprawa stanu 

zachowania, rewaloryzacja i zwi�kszenie roli zabytków w rozwoju turystyki. 

4.2.3 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego
Obecnie obowi�zuj�cy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego 

został przyj�ty 30 pa�dziernika 2015 r. (Uchwała Nr XI/162/2015 Sejmiku Województwa 

Lubelskiego). Jest dokumentem o charakterze długoterminowym i okre�la zasady i kierunki 

kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa. 

Jako jeden z uwarunkowa� wewn�trznych rozwoju zagospodarowania województwa 

lubelskiego wskazano �rodowisko kulturowe. Na potencjał kulturowy województwa składaj� si�: 
zabytkowe zasoby urbanistyczne i ruralistyczne, unikalne zabytkowe obiekty architektury sakralnej                  
i �wieckiej, zespoły pałacowo-ogrodowe i dworskie, zabytki techniki i militarne, cmentarze ró�nych 

wyzna�, miejsca kultu religijnego oraz stanowiska archeologiczne. 

Jednym z wyzwa� rozwojowych województwa lubelskiego jest poprawa ładu przestrzennego                 

i harmonizacja zagospodarowania z walorami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Dzi�ki 

odpowiedniej ochronie i promocji wzro�nie rozpoznawalno�� i atrakcyjno�� województwa 

lubelskiego. Zakłada si�, �e zarz�dzenie krajobrazem oparte b�dzie o zasady komplementarno�ci 

aspektów �rodowiskowych, historyczno-konserwatorskich oraz estetycznych. Działania ochronne 

dotyczy� b�d� obj�cie ochron� prawn� krajobrazów przyrodniczych i kulturowych, w tym układów 
urbanistycznych i ruralistycznych. 

Celem wiod�cym jest zrównowa�ony rozwój przestrzenny regionu prowadz�cy do 

podniesienia konkurencyjno�ci województwa i poprawy warunków �ycia. W sferze zagospodarowania 

przestrzennego �rodowiska kulturowego jako cel główny wyznaczono wzmacnianie to�samo�ci 

kulturowej regionu przez ochron� i piel�gnacj� zasobów kulturowych oraz ich wzbogacanie walorami 

współczesnymi. Dla powy�szego celu okre�lono cele szczegółowe: 

� identyfikacja, zachowanie i ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego oraz ró�norodno�ci 

krajobrazu kulturowego; 
� zachowanie przed zatarciem specyfiki kulturowej ukształtowanych historycznie struktur 

przestrzennych; 

� zachowanie i wzbogacenie zasobów dóbr kultury współczesnej; 

� rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego. 

W zakresie �rodowiska kulturowego Plan okre�la kierunki i działania maj�ce na celu ochron�
dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej. Wskazuje przestrzenne warunki realizacji 

regionalnej polityki rozwoju oraz rekomendacje dla podmiotów realizuj�cych polityk� przestrzenn�                
w regionie. 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 18 – Poz. 2909



18 

Kierunki i działania dla obszaru dziedzictwa kulturowego: 

Kierunek: Ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu �wiatowym, europejskim                
i krajowym

Działania: 

1.1. Wykorzystywanie obiektów i kształtowanie zagospodarowanych przestrzeni kulturowych 

odpowiednio do ich statusu (�wiatowego, europejskiego, krajowego); 

1.2. Wł�czenie obiektów o wysokich warto�ciach kulturowych w systemie ochrony 

�wiatowego i krajowego dziedzictwa 

Kierunek: Ochrona i opieki nad zabytkami nieruchomymi.

Działania: 
2.1. Rewaloryzacja oraz rewitalizacja układów urbanistycznych, ruralistycznych                               

i przestrzennych; 

2.2. Rewaloryzacja obiektów i zespołów zabytkowych;

2.3. Ochrona przed zabudow� i eksponowanie miejsc pami�ci narodowej, w tym wydarze�                  
i walk historycznych; 

2.4. Uczytelnienie reliktów zabytków archeologicznych. 

Kierunek: Ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego.
Działania: 

3.1. Wspieranie tworzenia parków kulturowych; 

3.2. Zachowanie i konserwacja zieleni komponowanej;

3.3. Ochrona panoram w celu zachowania historycznych sylwet obiektów i zespołów 

urbanistycznych; 

3.4. Ochrona zagro�onych zanikiem to�samo�ci historycznie ukształtowanych krajobrazów 

rolniczych; 

3.5. Ochrona i odtwarzanie historycznych przestrzeni publicznych o potencjale kulturowym; 
3.6. Tworzenie szlaków turystycznych. 

Kierunek: Ochrona dóbr kultury współczesnej.

Działania: 

4.1. Ochrona przed deformacj� układów urbanistycznych; 

4.2. Ochrona przed zmian� formy i kompozycji architektonicznej obiektów; 

4.3. Ochrona i rewitalizacja przestrzeni publicznych o potencjale kulturowym. 

4.2.4 Koncepcja Programowo-Przestrzenna Rozwoju Turystyki i Rekreacji                  

w Województwie Lubelskim 
Koncepcja programowo-przestrzenna rozwoju turystyki i rekreacji w województwie lubelskim 

została przyj�ta uchwał� nr CLXVIII/1984/08 przez Zarz�d Województwa Lubelskiego dnia 7 

pa�dziernika 2008 r. Dokument ten powstał na potrzeby opracowania planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa, zgodnie z ustaw� o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Okre�la on mo�liwo�ci zrównowa�onego rozwoju gospodarki turystycznej poprzez promowanie 
ró�norodnych form turystyki i rekreacji, racjonalne wykorzystanie bazy turystycznej, zasobów 

ludzkich, przyrodniczych, kulturowych czy materialnych. Dokument zawiera cele główne, kierunki 

rozwoju sektora turystyki oraz strategiczne działania. Jako czynniki atrakcyjno�ci turystycznej 

wskazano m.in.: wyst�powanie zespołów i obiektów zabytkowych o wysokich walorach dziedzictwa 

kulturowego oraz sanktuariów; walory przyrodnicze i krajobrazowe; walory kulturowe; sposoby 

udost�pniania walorów turystycznych obszarów. 

Celem nadrz�dnym Koncepcji jest "Podniesienie konkurencyjno�ci i atrakcyjno�ci 

turystycznej województwa, zwi�kszenie ruchu turystycznego przy jednoczesnym zachowaniu 
walorów kulturowych i przyrodniczych regionu". 

Głównym kierunkiem rozwoju turystyki s� turystyka krajoznawczo-indywidualna                             

i zorganizowana, wykorzystuj�ca dziedzictwo kulturowe, oparte o ekspozycj� zabytków oraz bogat�               
i barwna histori� regionu; turystyka promocyjna - zwi�zana z walorami turystycznymi lubelskiej wsi, 

z obyczajami czy twórczo�ci� ludow�, walorami etnograficznymi, folklorem. 
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� 4.2.5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 

2020 

Przyj�ty pierwotn� Decyzj� Komisji Europejskiej C(2015)887 z dnia 12 lutego 2015 r. ze 

zmianami zatwierdzonymi Decyzj� Komisji Europejskiej C(2018)3837 z dnia 12 czerwca 2018 r. 

Działania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zawieraj� si� w celu 
tematycznym nr 6: Zachowanie i ochrona �rodowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania 

zasobami, w Priorytecie inwestycyjnym 6 c: Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa 

naturalnego i kulturowego. Jako uzasadnienie wybranego priorytetu wskazano, �e zgodnie z celami 

UE, niezb�dne s� inwestycje w infrastruktur�, które wpłyn� na zwi�kszenie mo�liwo�ci zatrudnienia, 

w perspektywie długookresowej poprzez podniesienie konkurencyjno�ci regionu. Dostrze�ono 

potencjalne mo�liwo�ci w obszarze infrastruktury turystycznej i kulturalnej wykorzystuj�cej walory 

przyrodniczo - krajobrazowe, czyste �rodowisko, a tak�e bogactwo dziejów oraz spu�cizn� wielu 
przenikaj�cych si� kultur. Na podstawie Umowy Partnerstwa podano zapis: zwi�kszenie 

konkurencyjno�ci gospodarki i efektywno�ci wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych oraz 

ich zachowanie. Jako podstaw� wybory priorytetu ze Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 

zapisano: Dziedzictwo kulturowe oraz przyrodnicze jako wa�ne czynniki budowania to�samo�ci 

mieszka�ców województwa, a zarazem zasoby na bazie których pojawiaj� si� nowe modele biznesu - 

cel strategiczny 4, cel operacyjny 4.3, 4.5. 

O� priorytetowa 7 b�dzie realizowana m.in. poprzez priorytet: 6 c Zachowanie, ochrona, 

promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Działanie ma na celu zwi�kszenie 
dost�pno�ci zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego jednego z ciekawszych kulturowo 

regionów Polski. Stwierdza si�, �e bogactwo tradycji i czyste �rodowisko nie s� w pełni 

wykorzystywane dla tworzenia dochodu i nowych miejsc pracy. Jako przyczyn� braku mo�liwo�ci 

całkowitego wykorzystania potencjału regionu ustalono niedostateczny stan infrastruktury kultury                

i turystyki. 

��� ������
������ ���������� 
��
��� ������������
�����
���
�

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

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Potok Górny wykazuje zgodno�� z opisanymi 

poni�ej dokumentami strategicznymi i planistycznymi wykonanymi na poziomie gminy. 

� ��������� �!"# �$%&$'(��$) *+!"$��,#+-��$�$)��.�+-�+ �* � �	/�01	/	/�
Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Potok Górny na lata 2016-2020 podj�ta została Uchwał�                         

Nr XIII/80/2015 r. z dnia 29 grudnia 2015 r. 

W Strategii przedstawiono główne cele strategiczne i operacyjne: 

Cel strategiczny I. Podnoszenie jako�ci infrastruktury technicznej Gminy. 
Cele operacyjne celu strategicznego I: 

I.1. Poprawa dost�pno�ci komunikacyjnej Gminy; 

I.1. Poprawa dost�pno�ci komunikacyjnej Gminy; 

I.2. Zapewnienie lokalnych ułatwie� komunikacyjnych drogowych i pieszych; 

I.3. Usprawnienie systemu wodno-�ciekowego. 

Cel strategiczny II. Rozwój i unowocze�nienie infrastruktury społecznej słu��cej 

mieszka�com i go�ciom. 
Cel operacyjny celu strategicznego II: 

II.1. Ulepszenie infrastruktury słu��cej edukacji; 
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II.2. Rozwój infrastruktury słu��cej zapewnieniu bezpiecze�stwa przeciwpo�arowego; 

II.3. Ulepszenie infrastruktury słu��cej ochronie zdrowia; 
II.4. Ulepszenie infrastruktury słu��cej rozwojowi i dost�pno�ci kultury (w tym modernizacja 

Wiejskiego Domu Kultury w Potoku Górnym). 

Cel strategiczny III. Ochrona �rodowiska i wykorzystanie OZE. 

Cel operacyjny celu strategicznego III: 

II.1. Zwi�kszenie bezpiecze�stwa ekologicznego. 

5.1.2 Studium uwarunkowa
 i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Potok Górny 

Gmina Potok Górny posiada opracowane Studium Uwarunkowa� i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego: 

Uchwała Nr IV/18/2002 Rady Gminy Potok Górny z dnia 28.12.2002 r., ze zmianami 

uchwalonymi: 

� Uchwala Nr XVIII/105/2008 Rady Gminy Potok Górny z dnia 30.06.2008 r. (I zmiana); 

� Uchwala Nr XX/119/2012 Rady Gminy Potok Górny z dnia 22 maja 2012 r. (II zmiana); 

� Uchwala Nr XLII/244/2014 Rady Gminy Potok Górny z dnia 21 lutego 2014 r. (Ill zmiana); 

� Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Potok Górny z dnia 30 stycznia 2019 r. (IV zmiana); 

Studium jest obowi�zkowo wykonywan� cz��ci� lokalnego systemu planowania, która wraz                 

z opracowaniem „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego” stanowi dokument maj�cy charakter 

aktu wewn�trznego, którego celem jest okre�lenie polityki przestrzennej gminy, a tak�e rozwoju 

gospodarczego. Opracowaniem Studium obj�to obszar gminy w granicach administracyjnych. 

W Studium uwzgl�dniono nast�puj�ce wnioski i wytyczne konserwatorskie:  

� Na terenie gminy Potok Górny znajduj� si� obiekty wpisane do rejestru zabytków, które 

podlegaj� prawnej ochronie konserwatorskiej. Wszelkie zamierzenia realizacyjne dotycz�ce 

tych obiektów wymagaj� zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.  

� Na terenie gminy Potok Górny znajduj� si� tak�e obiekty historyczne i stanowiska 

archeologiczne umieszczone w ewidencji konserwatorskiej. Prace inwestycyjne dotycz�ce 
tych obiektów i stanowisk archeologicznych wymagaj� uzyskania opinii konserwatorskiej                  

a wykonywanie prac ziemnych w obszarze stanowisk archeologicznych nale�y prowadzi� pod 

nadzorem archeologicznym. W uzasadnionych przypadkach mo�e zaistnie� konieczno��
wykonania bada� wyprzedzaj�cych. 

� Obowi�zuje zakaz obudowywania historycznych obiektów budynkami gospodarczymi                       

i dysharmonizuj�cymi. 

� Zaleca si� zachowanie i ochron� figur, kapliczek oraz krzy�y przydro�nych z towarzysz�cym 

im drzewostanem. 
� Obowi�zuje ochrona zieleni (cmentarze, aleje, szpalery, starodrzew). 

� Ochronie podlegaj� cmentarze z zachowanymi nagrobkami historycznymi, układem alejek                  

i drzewostanem. 

� Zaleca si�, aby nowo projektowane budownictwo nawi�zywało skal� zabudowy oraz brył� do 

regionalnych form architektury, z u�yciem tradycyjnych materiałów budowlanych. 

� W przypadku obiektów znajduj�cych si� w ewidencji konserwatorskiej (oprócz zabudowy 

mieszkalno-gospodarczej), przed ich rozbiórk� nale�y wykona� inwentaryzacj� i zło�y� do 

archiwum WKZ. 
� Obowi�zuje ochrona przypadkowo dokonanych odkry� obiektów i zabytków archeolo-

gicznych (np. monety historyczne, metalowe narz�dzia i elementy uzbrojenia, ozdoby 

pradziejowe wykonane z bursztynu, szkła i metali szlachetnych, fragmenty pradziejowych 

naczy� glinianych, narz�dzia krzemienne i kamienne, mieszkalne, gospodarcze i osadowe 

obiekty ziemne oraz groby). W przypadku odkrycia wymienionych zabytków nale�y 

zabezpieczy� znalezisko i miejsce jego odkrycia, wstrzyma� roboty prowadzone w miejscu 

odkrycia oraz bezzwłocznie powiadomi� o odkryciu Wojewódzki Urz�d Ochrony Zabytków. 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 21 – Poz. 2909



21 

W Studium wymieniono nast�puj�ce zadania dotycz�ce dziedzictwa kulturowego Gminy: 

� Nale�y wspiera� i chroni� wszelk� działalno�� kulturow� i kulturotwórcz�, zachowane 
tradycje rzemie�lnicze, plastyczne, r�kodzielnicze, obrz�dowe oraz wszelkie formy 

kontynuacji tradycji lokalnych. 

� Wskazane jest ustanowienie lokalnych wytycznych dotycz�cych zagospodarowania i form 

architektonicznych nowej zabudowy, w celu zachowania i podkre�lenia to�samo�ci kulturowej 

obszaru i ochrony krajobrazu kulturowego miejscowo�ci i wsi, cz�sto charakteryzuj�cego si�
specyficznym stylem budownictwa ludowego. Wytyczne te powinny by� wprowadzone do 

ustale� planów miejscowych. W ustaleniach tych nale�y ujmowa� przede wszystkim zasady 

kształtowania nowej zabudowy w harmonii z tradycyjn� zabudow� oraz tradycyjnym 
krajobrazem kulturowym. Wytyczne takie powinny dotyczy� w zasadzie ka�dej wsi 

indywidualnie, a szczególnie wsi starych o tradycyjnej bazie osadniczej. 

� Samorz�d gminy zobowi�zany jest do dokładania wszelkich stara� prawnych organizacyjnych 

i bud�etowych maj�cych na celu ochron� i odnow� istniej�cych na obszarze gminy obiektów     

i obszarów zabytkowych oraz ich ewidencji. 

Kierunki przestrzenne dotycz�ce stanowisk archeologicznych:

Na obszarze stanowisk oraz w ich bezpo�rednim otoczeniu wyklucza si� wszelk� działalno��
inwestycyjn�, zwłaszcza zwi�zan� z pracami ziemnymi, parcelacj�, zmian� funkcji terenu b�d�
przekształceniem krajobrazu. Wszelkie prace i roboty przy zabytkach oraz prace archeologiczne                   

i wykopaliskowe wolno prowadzi� tylko za zezwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków.  

� zachowanie i wła�ciwe utrzymanie, 
� zachowanie formy krajobrazowej i topograficznej, 

� uczytelnienie i ekspozycja w krajobrazie gminy, 

� adaptacja i wł�czenie w struktur� funkcjonaln� gminy 

1. Obowi�zuje �cisła ochrona stanowisk archeologicznych jak równie� przypadkowych 

nowych odkry�, w razie dokonania nowych odkry� archeologicznych nale�y zabezpieczy� znalezisko  

i miejsce jego odkrycia oraz powiadomienie o odkryciu wła�ciwego WKZ.  

2. Realizacj� prac ziemnych inwestycyjnych w obszarze stanowisk archeologicznych nale�y 
poprzedzi� wykonaniem ratowniczych wykopaliskowych bada� archeologicznych, a prowadzenie prac 

ziemnych w s�siedztwie stanowisk archeologicznych realizowa� pod stałym nadzorem 

archeologicznym. 

3. Na wszelkie prace i badania archeologiczne nale�y uzyska� pozwolenie wła�ciwego WKZ.  

4. Lokalizacja farm wiatrowych oraz innych obiektów stanowi�cych dominanty terenowe                

w s�siedztwie wpisanych do rejestru zabytków powinna by� poprzedzona opracowaniem analizy 

krajobrazowo – widokowej.  

W Studium przyj�to nast�puj�ce podstawowe kierunki polityki przestrzennej:  

a) Zachowanie istniej�cych form zagospodarowania (tereny rolne, lasy, zasoby wodne, tereny 

zainwestowane):  

- d��enie do zachowania i odtwarzania naturalnych form krajobrazu le�nego, dolin rzecznych   

i równowagi ekologicznej podstawowych ekosystemów, 

- tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego uwzgl�dniaj�cego i zapewniaj�cego 

ochron� podstawowych procesów ekologicznych.  
b) ochrona zwi�zana głównie z warto�ciami przyrodniczymi i kulturowymi:  

- obszarów i obiektów przyrodniczych wynikaj�cych z przepisów prawa, istniej�cych                        

i proponowanych do ochrony (dolina Tanwi i doliny innych rzek nie mog� by� zabudowywane                       

w obr�bie terasy zalewowej ze wzgl�du na funkcje ekologiczne, na obszarze strefy „C” potencjalnego 

uzdrowiska w Wólce Biskiej nale�y przewidywa� ochron� walorów uzdrowiskowych),  

- ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniem – niewskazana lokalizacja obiektów 

uci��liwych dla �rodowiska wodnego,  
- ochrona wód powierzchniowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie i kształtowaniu 

�rodowiska,  
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- zwi�kszenie dyspozycyjno�ci zasobów naturalnych – potrzeba zalesie� gruntów 

nieprzydatnych dla rolnictwa,  
- konieczno�� ochrony konserwatorskiej obszarów i obiektów zabytkowych wpisanych do 

Rejestru Zabytków i Ewidencji Konserwatorskiej.  

c) Harmonizowanie współczesnego krajobrazu i form zabudowy z warto�ciami krajobrazu 

naturalnego:  

- utrzymanie skali i struktury jednostek gospodarczych,  

- ograniczenie rozproszenia zabudowy przez rozwój budownictwa na zasadzie dog�szczenia 

istniej�cych jednostek osadniczych,  

- nawi�zywanie do odr�bno�ci regionalnej,  
- nie wprowadzanie elementów agresywnych krajobrazowo,  

- podniesienie estetyki obiektów i otoczenia,  

- izolowanie obiektów dysharmonijnych.  

d) Gruntowne przeobra�enia strukturalne rolnictwa: 

- gruntowna modernizacja rolnictwa i jego wszechstronnej obsługi, rozwój przetwórstwa 

surowców rolniczych,  

- intensyfikacja i specjalizacja produkcji rolnej, 
- podniesienie kwalifikacji zawodowych rolników,  

- tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem,  

- scalenia gruntów. 

 5.1.2 Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Potok Górny 
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego stanowi� akty prawa miejscowego 

przyjmowane w formie uchwał przez Rad� Gminy, okre�laj�ce przeznaczenie oraz warunki 

zagospodarowania i zabudowy terenów. MPZP uwzgl�dniaj� równie� ochron� dziedzictwa 

kulturowego i zabytków poprzez okre�lenie obiektów i obszarów obj�tych ochron� konserwatorsk�. 

Uchwała Nr XIII/62/2003 Rady Gminy Potok Górny z dnia 04 grudnia 2003 r. w sprawie 

uchwalenia MPZP gminy Potok Górny. Plan obejmuje obszar gminy w jej granicach 

administracyjnych. 
Ustalenia dotycz�ce ochrony warto�ci kulturowych: 

§ 8. 1. Zachowuje si� strefy �cisłej ochrony konserwatorskiej 

1) Obiekty zabytkowe obj�te �cisł� ochron� konserwatorsk�, wpisane do rejestru zabytków na 

terenie gminy Potok Górny: 

- Lipiny Górne, ko�ciół parafialny (dawna cerkiew prawosławna), ZA/426, 

- Potok Górny, ko�ciół parafialny, murowany; dzwonnica - brama, murowana; ogrodzenie                 

z furt� i kapliczk�, murowane; cmentarz przyko�cielny z drzewostanem,  A/171. 
2) Wszelkie zmiany zagospodarowania oraz prace inwestycyjne i remontowe dotycz�ce 

obiektów oraz obszarów wymienionych w ust. 1), wymagaj� uzyskania warunków i wytycznych 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

3) Wszelkie prace inwestycyjne i remontowe przy obiektach zabytkowych i na obszarach 

obj�tych �cisł� ochron� konserwatorsk�, wymagaj� uzyskania zezwolenia Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 

4) Zgoda na rozbiórk� obiektów obj�tych ochron� konserwatorsk�, znajduj�cych si� w złym 

stanie technicznym, nast�puje po wykre�leniu obiektów z rejestru zabytków przez Ministra Kultury,                    
w oparciu o ekspertyz� techniczn� i inwentaryzacj� architektoniczn�. 

2. Obiekty zabytkowe figuruj�ce w ewidencji gminnej: 

1) Wszelkie prace inwestycyjne prowadzone przy obiektach wymienionych w ust. 1), 

wymagaj� odr�bnych warunków i wytycznych konserwatorskich oraz uzyskania opinii 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na etapie ustalenia warunków realizacji inwestycji. 

2) Przed ewentualn� rozbiórk� obiektów wymienionych w ust.1 (oprócz zabudowy 

mieszkalno - gospodarczej), nale�y wykona� ich dokumentacj� inwentaryzacyjn� i zło�y� do 
archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wymagana jest zgoda Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków na dokonywanie rozbiórki wy�ej wymienionych obiektów. 

3. Strefa ochrony archeologicznej: 
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1) Ochronie konserwatorskiej podlegaj� obszary i stanowiska archeologiczne na obszarze 

gminy, oznaczone na rysunku planu. 
2) Wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tych obszarach, m. in. zwi�zane z budow� nowych 

budynków i inwestycji liniowych (dróg, sieci, melioracji, infrastruktury technicznej) musz� by�
zgłoszone do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w celu uzyskania opinii konserwatorskiej. 

Wykonywanie prac ziemnych na obszarze stanowisk archeologicznych nale�y prowadzi� pod 

nadzorem archeologicznym. W uzasadnionych przypadkach mo�e zaistnie� konieczno�� wykonania 

bada� wyprzedzaj�cych. 

4. Obowi�zuje zakaz obudowywania historycznych obiektów budynkami gospodarczymi                  

i dysharmonizuj�cymi. 
5. Obowi�zuje ochrona zieleni (cmentarze, aleje, szpalery, starodrzew). 

6. Ochronie podlegaj� cmentarze z zachowanymi nagrobkami historycznymi, układem alejek                 

i drzewostanem. 

7. Zaleca si� zachowanie w krajobrazie kulturowym i ochron� figur, kapliczek oraz krzy�y 

przydro�nych z towarzysz�cym drzewostanem.  

8. Zaleca si�, aby nowo projektowane budownictwo nawi�zywało skal� zabudowy oraz brył�
do regionalnych form architektury z u�yciem tradycyjnych materiałów budowlanych. 

5.2  Zasoby dziedzictwa i krajobrazu kulturowego gminy 

5.2.1 Charakterystyka Gminy  
Gmina Potok Górny poło�ona jest                      

w województwie lubelskim, w płd. cz��ci powiatu 

biłgorajskiego. Gmina od wschodu s�siaduje                    

z gmin� Biszcza, a od płd. - zach. z gminami: 
Harasiuki, Krzeszów i gmin� Kuryłówka, poło�o-

nymi na terenie województwa podkarpackiego.  

Gmina Potok Górny pod wzgl�dem 

powierzchni jest 7 gmin� w powiecie biłgorajskim. 

Powierzchnia gminy zajmuje 6,6% powierzchni 

powiatu. Gmina wchodzi w skład jednego z trzech 

podregionów województwa lubelskiego, tj. 
podregionu chełmsko-zamojskiego. Jest jedn� z 

13 gmin powiatu biłgorajskiego i jedn� z 10 gmin 

wiejskich. Na terenie gminy zlokalizowanych jest 

12 sołectw: D�brówka, Jasiennik Stary, Jedlinki, 

Kolonia Malennik, Lipiny Dolne, Lipiny Górne - Borowina, Lipiny Górne-Lewki, Naklik, Potok 

Górny (2 sołectwa), Szyszków, Zagródki oraz jedna miejscowo�� bez statusu sołectwa: Lipiny Dolne-

Kolonia. 

Obszar gminy poło�ony jest na skraju Płaskowy�u Tarnogrodzkiego. Teren gminy ma 
charakter równiny falistej o wysoko�ciach wzgl�dnych do 50 m. Równin� t� urozmaicaj� małe, 

łagodne pagórki wznosz�ce si� nieznacznie ponad rozległe poziomy tarasowe. Gmina ma charakter 

rolniczy, najwi�ksz� cz��� jej powierzchni zajmuj� grunty rolne oraz lasy i grunty le�ne. Wa�n�
pozycj� w uprawach zajmuje tyto�. Gmina zajmowała kiedy� czołow� pozycj� pod wzgl�dem 

powierzchni uprawianego tytoniu.  

�
� ��	�	�-2�3#2�$�-4%+-��,#+-��$�$)��.�+-�

Pierwsze historyczne doniesienia o miejscowo�ci Potok Górny pojawiły si� na pocz�tku XVI 

w. Wówczas Henryk Walezy wyraził zgod� Józefowi Woli�skiemu na zało�enie wioski. Równo-

cze�nie wydał pozwolenie na zało�enie parafii prawosławnej w tej wsi, która pod tak� postaci� istniała 
na samym pocz�tku. Wkrótce, w 1596 r. stała si� unick�. Król uposa�ył t� parafi� w jeden łan pola. 

Drugi król elekcyjny, Stefan Batory, w porozumieniu z Janem Zamojskim podj�ł decyzj� o zało�eniu 

parafii rzymsko-katolickiej w nowo powstałej wsi. O zało�eniu Potoka zachowany jest zapis                       

w dokumentach archiwalnych. Mówi on, �e "w�ród rozległych lasów ok. 20 km na wschód od 

Ryc. 1. Usytuowanie gminy Potok Górny w powiecie 
biłgorajskim i w województwie lubelskim (�ródło: 
Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Potok Górny na 
lata 2007-2015, s. 8). 
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Krzeszowa w starostwie Krzeszowskim w drugiej połowie XVI w. za zgoda króla Henryka Walezego 

powstała nowa wioska zwana Wola Kuli�ska albo inaczej "Nawsie". Zało�enie wioski musiało 
nast�pi� w 1574 r., poniewa� Polska miała w XVI w. tylko jednego króla Henryka - Francuza                       

z pochodzenia. Panował on krótko, tylko kilka miesi�cy, w pierwszym półroczu 1574 r. 

Równocze�nie w tym czasie powstawała wie� Naklik, nazywana pierwotnie �liwki, a tu� po 

niej Lipiny. Zało�yciele tych wsi nie s� znani. Pierwsze wiadomo�ci o Woli Kolo�skiej pochodz�                
z 1781 r. i mówi� o skromnej zabudowie nad rzek� Kulank�, gdzie mieszkało czterech zagrodników,               

a osada z nich składaj�ca si� nie miała wówczas nazwy ("zagrodnicy nad rzek� Kulank�"). Dopiero 

pó�niej osad� t� nazwano od nazwy rzeki i przyj�ło si� Wola Kula�ska. W tym samym czasie, Potok, 

w odró�nieniu od zagrodników miał ju� swoj� nazw� jako Wola Kuli�ska i liczył 23 osadników 
mieszkaj�cych we wsi królewskiej oraz 6 na wójtowstwie Józefa Woli�skiego, na jego folwarku.  

Osadnicy z Woli Kolo�skiej od pocz�tku, kiedy wie� jeszcze nie posiadał nazwy, 

podporz�dkowani zostali ko�ciołowi w Potoku. Osad� czterech zagrodników nad rzek� Kulank�
przywykło si� nazywa� Ksi��� Wólk�. Poło�ona ona była w północnej cz��ci dzisiejszej Ksi��ej 

Drogi. Na południe od Ksi��ej Woli rozwijała si� zabudowa wła�ciwej wsi Wola Kolo�ska, która 

pozostała ju� jako własno�� królewska, a po 1588 r. stała si� własno�ci� ordynack�. Ksi��a Wólka 

natomiast pozostała przy ko�ciele potockim. Wola Kulo�ska od pocz�tku, mimo �e była male�k�
osada wiejsk�, została podzielona na dwie cz��ci: Ksi��� Wólk� i wła�ciw� Wol� Kolo�sk�. 

Trzeci� najstarsz� wiosk� był Naklik. Wyrastał z innego o�rodka osadniczego, jakim był 

Krzeszów. Lipiny zacz�ły powstawa� nieco pó�niej, jakby w drugim rzucie kolonizacyjnym obszaru 

potockiego. Odległo�� czasowa mi�dzy pierwsz� faz� osadnictwa, która szła z kierunku Tarnogrodu 

przez Bukowin�, Wol� Kolo�sk�, Potok i Gózd, a t� drug� od Krzeszowa na Naklik i Lipiny, si�ga 

zaledwie kilku lat. Nie mo�na jednak precyzyjnie okre�li�, w którym roku zacz�to zakłada� Lipiny, 

jednak ró�ne dokumenty i fakty historyczne pozwalaj� stwierdzi�, �e nast�piło to po upływie ok. 4 lat 

od rozpocz�cia osadnictwa w Potoku. 
W 1588 r. Wola znalazła si� w dziedzicznej własno�ci hetmana i kanclerza koronnego Jana 

Zamoyskiego, w rok pó�niej w Ordynacji Zamoyskich, kluczu ksi��polskim. Wtedy to zmienił jej 

nazw� od okolicznych lasów na Wilczy Potok za� w 1595 r. na Dziewczy Potok od przepływaj�cego 

potoczku o tej�e nazwie. Na pocz�tku XVII w. Jan Zamoyski w roku 1601 nadał do�ywotnio Pawłowi 

Piaskowskiemu wójtostwo. W 1669 r. jak podaj� przekazy w Potoku były dwa wójtostwa.: 

Komorowskiego podkomorzego bełskiego maj�ce własnych poddanych z wioskami D�brówk�                         
i Zagródkami, oraz drugie Garczy�skiego ze swoimi poddanymi i miejscowo�ci� Gózd. Znajduj�ca si�
nieco na uboczu miejscowo�� nie ucierpiała znacz�co podczas najazdów tatarskich. W roku 1743 

staraniem ks. Grzegorza Jastrz�bskiego Teresa z Michowskich Zamoyska funduje, stoj�cy do dzi�, 
ko�ciół parafialny p.w. Jana Chrzciciela.  

Okolice Potoka po pierwszym rozbiorze a� do 1809 r. dostały si� pod panowanie austriackie, 

które swoim zasi�giem wchodziło kilkadziesi�t kilometrów dalej od Potoka na północ w okolice 

Graja, Frampola i Zawichostu. 

Od roku 1792 Potok został o�rodkiem klucza dóbr Ordynacji Zamojskich. Zmianie uległa te�
nazwa na Potok Ordynacki, w jego skład wchodziły: Potok Pleba�ski, Potok Słoboda, Potok Górny.            
W drugiej połowie XVIII w. wymieniany jest Potok Górny i Potok Dolny. Na pocz�tku XIX w.                     

w Potoku Górnym było ju� 187 domów i ok. 1200 mieszka�ców.  

W 1809 r. Potok znalazł si� w granicach Ksi�stwa Warszawskiego, a po 1815 r. - Królestwa 

Polskiego w powiecie tarnogrodzkim. W roku 1867 w wyniku nowego podziału administracyjnego 

Potok Górny wł�czono do gminy Krzeszów. Według danych z roku 1887 we wsi były ju� 272 domy, 

był te� s�d gminny i szkoła pocz�tkowa. W roku 1914 w czasie wojny austriacko-rosyjskiej                       

w okolicznych lasach doszło do zaci�tych walk.  
Po odzyskaniu przez Polsk� niepodległo�ci nast�pił rozkwit �ycia społeczno-gospodarczego. 

W Potoku Górnym w roku 1925 było ju� Kółko Rolnicze i Ochotnicza Stra� Po�arna. Pod koniec lat 

dwudziestych powstała poczta i telegraf. Głównym zaj�ciem ludno�ci było rolnictwo i hodowla.                 

W czasie II wojny �wiatowej, dzi�ki swemu poło�eniu Potok unikn�ł bezpo�rednich działa�
wojennych, ale ludno�� nie unikn�ła prze�ladowa�. 

 Lata powojenne to okres intensywnego rozwoju budownictwa u�yteczno�ci publicznej oraz 

�ycia społeczno-gospodarczego i kulturalnego. W okresie tym powstaj�, czynem społecznym przy 

niewielkiej pomocy pa�stwa, mi�dzy innymi: remizy Ochotniczej Stra�y Po�arnej, biblioteki, O�rodki 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 25 – Poz. 2909



25 

Zdrowia, agronomówki. W latach 1955 - 1957 wybudowana została nowa Szkoła Podstawowa.                   

W roku 1964 wie� liczyła ju� 1.540 mieszka�ców. 

5.2.3 Krajobraz kulturowy i zabytki o najwy	szym znaczeniu dla ",#+-
Na terenie Gminy Potok Górny znajduje si� wiele zabytków �wiadcz�cych o wielokulturowo-

�ci regionu: �wi�tynie katolickie i prawosławne, cmentarze, zespoły dworskie, obiekty mieszkalne.  

Zabytki sakralne:

Lipiny Górne - Borowina. Cerkiew prawo-

sławna, obecnie ko�ciół parafialny p.w. Matki 

Boskiej Cz�stochowskiej (rejestr zabytków nr 

A/1543). Pierwsza wzmianka o cerkwi p.w. �w. 

Dymitra pochodzi z 1581 r. Cerkiew odnawiana                   

w 1798 r. Po zniesieniu unii cerkiew zmieniono na 

prawosławn�. W 1896 r. zbudowano obecn� �wi�-
tyni�, jako prawosławn�. W 1919 r. rekoncylio-

wana jako ko�ciół p.w. Matki Boskiej Cz�sto-

chowskiej. W 1920 r. po�wi�cono ko�ciół, 

równocze�nie zbudowano chór muzyczny. W czasie 

okupacji zmieniono ko�ciół na cerkiew prawosła-

wn�, po wyzwoleniu pełni funkcj� ko�cioła 

parafialnego.  

Cerkiew orientowana, drewniana, konstrukcji wie�cowej, oszalowana, na podmurówce. 
Pierwotnie trójdzielna zło�ona z małego babi�ca poprzedzonego przedsionkiem z dwoma 

lokalno�ciami po bokach, szerszej i dłu�szej, kwadratowej nawy, prezbiterium o szeroko�ci babi�ca, 

zamkni�tego trójbocznie, z zakrysti� przylegaj�c� do jego północnej �ciany. Po kolejnych 

rozbudowach (1920; 1924-28 - dobudowano dwie kaplice boczne, ko�ciół z zewn�trz oszalowano; 

1950 r. - dach pokryto blach�; 1983 r. - przeprowadzono remont generalny, zbudowano wówczas 

now� wie�� frontow� w miejscu poprzedniej, uszkodzonej podczas burzy, zniesiono pierwotny ganek 

z drewnianymi słupami zast�puj�c go obecnym ze słupami stalowymi, dano nowy szalunek; 2000 - 
remont) cerkiew zmieniła pierwotny rzut i kształt. Obecnie posiada rzut poziomy nieregularny, 

nawi�zuj�cy do planu krzy�a greckiego zdeformowanego dostawion� zakrysti� od płd. Składa si�                         
z niewielkiej kruchty, z obu jej stron dwa, małe pomieszczenia. Cz��� wsch. dawnego babi�ca tworzy 

obecnie przedłu�enie nawy, nad nim chór muzyczny. Szersza i dłu�sza nawa na planie kwadratu.                     

Z obu jej stron kaplice boczne. Od wsch. strony w��sze prezbiterium zamkni�te trójbocznie, przy jego 

bocznych �cianach zakrystie. Z frontu, nad przedsionkiem du�a wie�a na rzucie o�mioboku, nakryta 

wysokim ostrosłupem (dawna wie�a na rzucie kwadratu). Nawa przykryta dachem brogowym,                      

z niewielk� wie�yczk�-sygnaturk� na wierzchu. Nad prezbiterium dach wielopołaciowy, nad 
kaplicami i zakrystiami dachy jednospadowe. 

Potok Górny. Ko�ciół parafialny, rzymsko-

katolicki, p.w. �w. Jana Chrzciciela (rejestr 

zabytków nr A/171). Obecny ko�ciół został 

zbudowany w latach1743-54 jako drugi w tym 

miejscu (pierwszy był drewniany) z fundacji ks. 

Grzegorza S. Jastrz�bskiego, Teresy Zamoyskiej                                  
i Grabi�skich. Dnia 11 lipca 1754 r. konsekrował go 

bp Wacław Hieronim Sierakowski. Wielokrotnie 

odnawiany i remontowany zachował pó�no-

barokowy styl i zabytkowe wyposa�enie wn�trz. 

Ko�ciół zlokalizowany w płd. - zach. cz��ci 

wsi, orientowany, murowany z cegły ceramicznej, 

trzynawowy, bazylikowy z transeptem, otynkowa-

Fot. 1. Lipiny Górne - Borowina. Dawna cerkiew, 
obecnie ko�ciół parafialny p.w. MB Cz�stochowskiej. 

Fot. 2. Potok Górny. Ko�ciół parafialny rzym.-kat. p.w. 
�w. Jana Chrzciciela. 
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ny, otoczony murowanym ogrodzeniem. Przy prezbiterium, od płn., zakrystia ze skarbczykiem na 

pi�trze, od płd. za� dawny skarbiec przerobiony na krucht�. Przy wej�ciu głównym kruchta, nad ni�
chór muzyczny, od zewn�trz portyk czteroko-lumnowy. Prezbiterium zamkni�te trójbocznie. Nad 

naw� główn�, prezbiterium i transeptem dach dwuspadowy, j�tkowy z dwoma stolcami i mieczami, a 

cała konstrukcja oparta na �cianach nawy. Nad nawami bocznymi i zakrystiami dachy jednospadowe 

konstrukcji krokwiowej, nad portykiem dach dwuspadowy j�tkowy z belkami stropowymi 

stanowi�cymi sufit portyku. Wszystkie dachy kryte blach� ocynkowan� na deskowaniu. W 

ogrodzeniu, na osi wej�cia głównego do ko�cioła znajduje si� dzwonnica z bram� w �rodku i dwoma 

furtkami po bokach, prawdopodobnie z 1822 r.  

Cmentarze:

Lipiny Górne - Borowina. Cmentarz przyko�cielny. Znajduje si� wokół dawnej cerkwi, 

obecnie ko�cioła parafialnego p.w. Matki Boskiej Cz�stochowskiej. Zmarłych grzebano przy cerkwi 

od 1839 r. prawdopodobnie do 1869 r.  

Lipiny Górne - Borowina. Cmentarz para-

fialny. Zało�ony został w 1919 r., i powi�kszony            

w 1993 r. Znajduje si� w odległo�ci ok. 1300 m. od 

ko�cioła. W kształcie wydłu�onego prostok�ta,                

o pow. 1 ha., ogrodzony metalowymi prz�słami 
przy słupach z białej cegły. Najstarsze zachowane 

nagrobki pochodz� z 1920 r. 

Lipiny Górne - Borowina. Cmentarz prawosławny (obecnie nieczynny). Został zało�ony ok. 

1869 r. z przeznaczeniem dla miejscowej parafii unickiej jako kontynuacja starego cmentarza 

przycerkiewnego. W 1875 r. cmentarz przej�li prawosławni na mocy likwidacji unickiej diecezji 

chełmskiej. Cmentarz u�ytkowany był przez prawosławnych mieszka�ców do czasu bie�e�stwa 

(masowa ewakuacja)  w czasie I wojny �wiatowej. Na opuszczony cmentarz prawosławni mieszka�cy 

znów wrócili w czasie nast�pnej II 

wojnyhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_prawos%C5%82awny_w_Lipinach_G%C3%B3

rnych - cite_note-:0-1 �wiatowej. Ostatnie pochówki pochodz� z lat 40-tych XX w. Ludno��
wyznania prawosławnego musiała wyjecha� w ramach wysiedle� Ukrai�ców. Na pocz�tku lat 90-tych 

XX w. na terenie nekropolii zachowały si� 4 kamienne nagrobki sprzed 1945 r., w tym                2 z 

XIX w. Najstarszy pochówek pochodzi z 1878 r. S� to przede wszystkim krzy�e na 

Fot. 3. Lipiny Górne - Borowina, cmentarz przyko�cielny.

Fot. 4. Lipiny Górne - Borowina, cmentarz parafialny.
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prostopadło�ciennych postumentach, czytelne mogiły ziemne oraz kilkana�cie drewnianych                          

i metalowych krzy�y. Inskrypcje na nagrobkach wykonane zostały w j�zyku cerkiewnosłowia�skim. 
Powierzchnia cmentarza - 0.35 ha. 

Potok Górny. Cmentarz przyko�cielny (rejestr zabytków nr A/171). Znajduje si�                                

w s�siedztwie ko�cioła parafialnego, rzymsko-katolickiego p.w. �w. Jana Chrzciciela, ogrodzony 

murem o długo�ci ok. 550 m.  

Potok Górny. Cmentarz parafialny. Poło�ony jest w płd. - wsch. cz��ci wsi. Zało�ony około 
połowy XIX w., posiada układ wydłu�onego 

czworoboku o powierzchni 1,5 ha. 

Potok Górny. Cmentarz prawosławny (obecnie nieczynny). Dokładna data powstania 

cmentarza nie jest znana. Najpewniej powstał on po likwidacji unickiej diecezji chełmskiej                           

z przeznaczeniem dla ludno�ci prawosławnej. Był czynny do ko�ca II wojny �wiatowej. Do tego 

Fot. 5. Lipiny Górne - Borowina, cmentarz prawo-
sławny, nieczynny. 

Fot. 6. Potok Górny, cmentarz przyko�cielny. 

Fot. 7. Potok Górny, cmentarz parafialny. 
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momentu w miejscowo�ci istniała równie� cerkiew, opuszczona po 1945 i wyburzona w 1955. 

Cmentarz zajmuje prostok�tny, nieogrodzony obszar w�ród pól, poza zabudow� Potoka Górnego. Jest 
całkowicie zdewastowany. Na pocz�tku lat 90. XX w. znajdowały si� na nim jedynie fragmenty 

siedmiu nagrobków kamiennych, jeden krzy� drewniany oraz mogiły ziemne. Z nagrobków 

kamiennych pozostały le��ce na ziemi ró�ne elementy (podstawy, postumenty, fragmenty krzy�y 

nagrobnych).  

Zespoły dworsko-parkowe:

Lipiny Dolne Kolonia. Zało�enie dworsko-parkowe. Powierzchnia parku podworskiego 

wynosi ok. 4 ha. Jest on znacznie przerzedzony w drzewostanie. W �rodku parku stoi dziewi�tnasto-

wieczny dworek znacznie zniszczony i nie zamieszkany. Obiekt ten w latach 30-tych XX w. podczas 

parcelacji serwitutów i sprzeda�y ziemi folwarcznej  nabył pan Deryło Tomasz od ostatniej 

wła�cicielki tego obiektu pani Dzbe�skiej, która przeniosła si� ze wspomnianego dworu do 

drewnianego budynku zamieszkałego wcze�niej na pocz�tku XIX w. przez ogrodnika Ordynacji 
Zamojskiej, a pó�niej po nim 

obiekt ten przeznaczony był 

na siedzib� le�nictwa lasów 

ordynackich. 

Naklik. Zało�enie dworsko-parkowe. Miejscowo�� Naklik (pierwotna nazwa �liwki) 

zlokalizowana jest wzdłu� drogi lokalnej. Zespół dworsko-parkowy le�y na wschód od wsi przy 

Fot. 8. Potok Górny, cmentarz prawosławny, 
nieczynny. 

Fot. 9. Lipiny Dolne - Kolonia. 1. Skala 1:10000 (www.geoporta.gov.pl); 
2. Mapa XIX w. (�ródła www.mapire.eu); 3. Widok na pozostało�ci parku, 
widok od płn. 
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skrzy�owaniu dróg do Lipin i do Szyszkowa. Folwark Naklicki zwany pierwotnie �liweckim został 

zało�ony po wojnach polsko-kozackich (1648 r.) przez Jana II Zamoyskiego. Zasi�giem swym 
obejmował tereny wsi Naklik, Kulny oraz Potoka. Wybudowano wówczas rz�dcówk�, obory, chlew, 

stajnie, stodoł�, spichlerz, kurnik, piekarnie, domy dla słu�by folwarcznej. Powstał tak�e ogród 

warzywny. Druga połowa XVII w. przyniosła powolny lecz stały upadek folwarku. W 1730 r. Tomasz 

Zamoyski puszcza folwark w dzier�aw� Franciszkowi Grabi�skiemu Podczaszemu Wielu�skiemu. W 

ci�gu dwóch lat nowy u�ytkownik przebudowuje gruntownie folwark nadaj�c mu nowy kształt                     

i buduj�c nowe budynki. Budynek rz�dcówki (dworu?) stan�ł w linii drogi do wsi Kulna. Zbudowano 

go z drewna, składał si� z kilku pomieszcze�, posiadał od frontu ganek. Obok niego, wokół 

prostok�tnego dziedzi�ca, wybudowano kuchnie, spichlerz, piwnic�, obory, stajni�, browar. Przed 
dworem zasadzono sad.  

Pierwszy znany plan zało�enia pochodzi z 1825 r. W zało�eniu dominuje wielkie podwórze 

skupiaj�ce w dwóch grupach, od zach. budynki mieszkalne słu�by folwarcznej oraz gospodarcze nie 

zwi�zane z inwentarzem, z drugiej za� strony sze�� gospodarczych (inwentarskich budynków). Na płn. 

od nich le�ał czworobok stodół. Za stodołami w kierunku wsch. rozci�gał si� ogród warzywny, 

natomiast za nim oraz za budynkami inwentarskimi – sady owocowe. Rz�dcówk� zlokalizowano                 

w �rodku zało�enia. Drugi z kolei plan, pochodz�cy z 1852 r. potwierdza zachowawczo�� kompozycji. 
Całe zało�enie da si� wpisa� w wydłu�ony prostok�t. Podzielony drog� do Lipin i Potoka wykształcił 

dwie cz��ci. Cz��� zach. zwi�zan� z dworem i cz��� wsch. grupuj�c� wi�kszo�� budynków 

gospodarczych. W tym czasie ogród posiadał zinwentaryzowanych około 240 drzew i krzewów.                 

W tym czasie folwark posiadał nast�puj�ce budynki: dom mieszkalny, dom ekonoma, kurnik, 

wozowni�, chałup� czworak, stajni�, chlewy, stajni� razem z wozowni�, stodoł� z mane�em, 

spichlerz, stodoł�, drwalni�, dwie studnie, piwnice. Wszystkie budynki za wyj�tkiem domu 

mieszkalnego były drewniane. Dom mieszkalny, którego resztki stoj� jeszcze dzisiaj, był parterowy, 

niepodpiwniczony, nakryty czterospadowym dachem krytym gontem.  
Wydarzenia kolejnych dwudziestu lat nie zmieniaj� kondycji folwarku. Pierwsza wojna 

�wiatowa i gospodarczy upadek całej maj�tno�ci spowodowały wystawienie folwarku na sprzeda�. 
Trac�c powoli kondycj� ekonomiczn�, a� do 1930 r., zało�enie zachowuje swoj� dyspozycj�
przestrzenn� oraz praktycznie wi�kszo�� budynków. Ostatecznie folwark podzielono na 24 działki               

i rozprzedano do 1935 r. okolicznym chłopom. Działk� z parkiem i rz�dcówk� otrzymali od 

Zamoyskiego, za dobr� słu�b� ostatni dzier�awcy folwarku, pa�stwo Wanda i Tadeusz Stobowie.  

Plan z 1935 r. wskazuje na znaczny ju� ubytek budynków gospodarczych �wiadcz�cy                      
o słabn�cej kondycji gospodarczej zało�enia. Wypadły ogrody warzywne, stare sady, park dzisiaj jest 

bardziej lasem. Na podstawie istniej�cych przekazów tak opisowych jak i kartograficznych, nale�y 

przyj��, �e w Nakliku nie wykształcił si� park w czystej postaci. 

Fot. 10. Naklik. 1. Skala 1:10 000 (www.geoporta.gov.pl); 2. Mapa XIX w. 
(�ródła www.mapire.eu); 3. Widok na pozostało�ci parku, widok od płd.; 
4. Widok od zach.
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Kolonia Malennik. Zespół dworsko-parkowy. Najstarsza posiadana informacja pochodzi                   

z 1617 r., z której mo�na si� dowiedzie�, �e w folwarku Malennik nale��cym do Krzeszowa, trzymano 
pawie. Ponownie pojawia si� wzmianka o folwarku w 1638 r., przy opisie inwentarzowym 

Krzeszowa. Brak jest wiadomo�ci o folwarku, jego wielko�ci czy rozplanowaniu do 4 �w. XVIII w. 

Sytuacja zmienia si� w XIX w. Przegl�d materiałów archiwalnych rozpocz�� mo�na od planu z 1826 

r. Folwark swoim kształtem przypomina dzisiejsze zało�enie obejmuj�c teren daj�cy si� wpisa�                   
w prostok�t. Na styku stał dwór. Dojazd do zało�enia prowadził od strony zach. Na planie wyst�puje 

równie� du�y zbiornik wodny. W pierwszej połowie XIX w. (1830 r.) dzier�awc� folwarków 

Malennik i Łazy był Stanisław Łami�ski. W tym czasie folwarki przynale�ały formalnie do Klucza 

Ksi��opolskiego. W tym czasie folwark prowadzony jest wzorowo. W 1850 r. został wybudowany 
nowy dwór. Oprócz tego została restaurowana połowa domu starego z przeznaczeniem na kuchni�.           
W 1857 r. dzier�awc� folwarku zostaje Wybranowski Gracjanin. Około 1860 r. został wybudowany 

czworak dla słu�by folwarcznej. W 1865 r. wybudowano wiatrak - holender. W folwarku istnieje 

gorzelnia, ku�nia, budynki inwentarskie. Powi�kszony został ogród ozdobny. Wszystkie budynki 

inwentarskie i mieszkalne słu�by folwarcznej były drewniane, wyj�tek stanowił murowany dwór.                  

Z układu alejek oraz układu zieleni wynika, �e park prowadzony był w duchu kompozycji 

krajobrazowo-naturalistycznej. 
Około przełomu wieków XIX i XX, doszło do przebudowy folwarku. Przebudowa ta wi�zała 

si� z wymian� budynków drewnianych na murowane. Dotyczy to spichlerza, stodoły, stodoły                      

z mena�em i obory. W jakim czasie folwark zaczyna traci� na znaczeniu trudno jest okre�li�.                        
Z dost�pnych �ródeł i planu zało�enia z 1935 r. wynika, �e od pocz�tku XX w. (po 1914 r.) upadaj�ce 

gospodarstwo wykupił w 1933 r. od M. Zamoyskiego Pa�stwowy Bank Rolny. Nast�pnie licz�cy 4677 

ha folwark rozparcelował i rozprzedał okolicznym rolnikom. Park z dworem i poło�one wokół niego 

ziemie zakupił Tadeusz Unijewski. W 1938 r. odsprzedał całe zało�enie Józefowi Karczmarczykowi, 

ten za� przekazał je synowi. Obecnie własno�� jest w r�kach Marianny Karczmarczyk-Surdyka, 
wnuczki Józefa. W 1935 r. zało�enie składało si� z parku, sadu, dworu z kuchni�, piwnicy, stajni z 

wozowni�, trzech obór, stodoły z mena�em, stodoły du�ej, spichlerza, przy sadzawce istniały dwie 

obory a na wschód od zało�enia dwojak. Zmienił si� tak�e układ komunikacyjny wokół zało�enia. 

Wykształciła si� droga do Jasiennika. Dwór jak poprzednio zajmował centralne miejsce w zało�eniu.  

Kapliczki, figury i krzy	e przydro	ne:

Na terenie Gminy Potok Górny wyst�puje wiele kapliczek, krzy�y i figur przydro�nych. 
Obiekty tego typu s� rozpowszechnionym elementem krajobrazu nie tylko regionu, ale i przewa�aj�cej 

cz��ci kraju. Ich ustawianie wi�zało si� z lokaln� tradycj� oraz religijnym, duchowym 

do�wiadczeniem fundatorów katolickich. Powstawały na pami�tk� wa�nych wydarze� historycznych, 

sytuacji rodzinnych, z obawy przed chorobami czy wojnami. Miały charakter dzi�kczynny, 

suplikacyjny a nawet odstraszaj�cy. Najcz��ciej wybierano lokalizacj� w pobli�u �wi�ty�, przy 

skrzy�owaniach, przy wje�dzie do wsi przy mostach, a bardziej osobiste przed domami. 

Fot. 11. Kolonia Malennik. 1. Skala 1:10000 
(www.geoporta.gov.pl); 2. Mapa XIX w. (�ródła 
www.mapire.eu); 3. Widok od płd.; 4. Widok od zach.
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Do najciekawszych obiektów tego typu nale�y: 
Kapliczka �w. Jana Nepomucena w miejscowo�ci Lipiny Dolne - Kolonia. Kapliczka 

wybudowana w 1 poł. XIX w. Usytuowana przy drodze z Potoku Górnego do Lipin Górnych - Lewki. 

Kapliczka domkowa, o konstrukcji szkieletowej, z zewn�trz szalowana deskami, przykryta daszkiem 

namiotowym obitym blach�. W �rodku kapliczki obraz �wi�tego Jana Kantego oraz drewniana figura. 

Kapliczka Matki Boskiej Powsta�cza w Nakliku. Kapliczka 

poło�ona w lesie, niedaleko drogi, naprzeciwko dawnego dworu 

szlacheckiego. Zbudowana ok. 1754 r. przez Kazimierza Grabi�skiego, 

posesora folwarku tej wsi. Pocz�tkowo miała zosta� postawiona na 
miejscu pierwszego (drewnianego) ko�cioła zaraz po jego rozebraniu. 

Miała ona równocze�nie sta� si� �rodku b�d�cego w tym miejscu starego 

cmentarza grzebalnego, który znajdował si� w otoczeniu ko�cioła. 

Ostatecznie została postawiona naprzeciw dawnego folwarku, po to, by 

w okre�lone niedziele mogły by� tutaj odprawiane nabo�e�stwa przez 

ksi��y doje�d�aj�cych z Potoka i greko-katolickich z Kulna. 

Kapliczka przy ko�ciele parafialnym p.w. 

�w. Jana Chrzciciela w Potoku Górnym (rejestr 
zabytków nr A/171). Obiekt nale�y do zespołu 

ko�cioła parafialnego. Kapliczka wzniesiona w 1898 

r. Pierwotnie zawierała starsz� figur� Chrystusa 

Frasobliwego, opatrzon� dat� wykonania - 1851 r. 

Obecnie zaginiona. Nie istnieje tak�e dawne 

pokrycie dachu deskami oraz dawne ogrodzenie 

kapliczki, z sztachetowym płotkiem z bramk�. 
Zabytek nale�y do drewnianych, domkowych 
kapliczek przydro�nych. Kapliczka usytuowana jest 

przy wje�dzie do wsi, od strony płd., fasad�
zwrócona ku drodze głównej. Poło�ona w oddaleniu 

ok. 35 m. na płd. - zach. od ogrodzenia ko�cioła 

parafialnego. Obiekt drewniany o konstrukcji słupowo-ramowej, na wtórnej, murowanej podstawie, na 

planie kwadratu. Kapliczka nakryta jest dachem brogowym z wydatnym okapem zwie�czonym 

Fot. 12. Kapliczka �w. Jana Nepomucena w miejscowo�ci 
Lipiny Dolne - Kolonia.

Fot. 13. Naklik. Kapliczka MB 
Powsta
czej. 

Fot. 14. Potok Górny. Kapliczka obok ko�cioła 
parafialnego. 
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pazdurem z metalowym motywem półksi��yca, stanowi�cego pozostało�� po krucyfiksie. Kapliczka 

otwarta z trzech stron. Od frontu kolumny wspieraj�ce dach. Frontowa arkada zamkni�ta łukiem 
spłaszczonym, wsparta na dwóch wybrzuszonych kolumnach, umieszczonych na wysokich cokołach, 

poł�czonych trójsztachetowym płotkiem. Elewacje boczne od strony frontowej z elipsoidalnym 

prze�witem, od strony tylnej oszalowane, podobnie jak cała elewacja tylna. Wn�trze 

jednoprzestrzenne, ze współczesn� rze�b� Chrystusa Frasobliwego oraz obrazem Chrystusa. Otoczona 

metalowym ogrodzeniem z bramk�. 

Figura przydro�na �w. Barbary w Potoku Górnym.  Figura 

poło�ona na posesji nr 300A, blisko drogi głównej. Cokół w formie 
prostopadło�cianu, którego boki zdobi dekoracja ramowa, wykonana w 

tynku. W płycinie frontowej widnieje data - 1905 r. Gzyms profilowany, 

zwie�czony czterospadowym daszkiem, na którym usytuowana jest 

rze�ba �w. Barbary. posta� �wi�tej ukazana w kontrapo�cie, w prawej 

r�ce trzyma kielich, lewa spoczywa na piersi. Ubrana w dług� sukni�
przewi�zan� w pasie i dekoracyjnie udrapowany płaszcz, rozwiany                  

z lewej strony. 

Kapliczka �w. Barbary w miejscowo�ci Zagródki. Kapliczka upami�tniaj�ca bitw� powsta-

�ców styczniowych z oddziału płk. Leona Czechowskiego, stoczon� z wojskami rosyjskimi 20 marca 

1863 r. Stoi na miejscu zbiorowej mogiły 70-ciu poległych powsta�ców. Inicjatorem budowy 

kapliczki był ks. proboszcz Tomasz Petrykowski a wykonawc� Pan Knap, ludowy rze�biarz                      

z Zagródek. Kapliczka wykonana z drewna o konstrukcji słupowo-ramowej, na murowanej podstawie, 

na planie kwadratu. Nakryta dachem czterospadowym, krytym blach�, z wydatnym okapem. 

Kapliczka otwarta z trzech stron. Frontowa arkada zamkni�ta łukiem. Od strony tylnej kapliczka 
oszalowana. Wn�trze jednoprzestrzenne, z drewnian� rze�b� �w. Barbary. Kapliczka otoczona jest 

drewnianym płotkiem, wiod� do niej kamienne schody. 

5.2.4 Zabytki ruchome 
Na mocy art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, zabytkiem ruchomym jest rzecz ruchoma, jej cz��� lub zespół rzeczy ruchomych, b�d�ce 

dziełem człowieka lub zwi�zane z jego działalno�ci� i stanowi�ce �wiadectwo minionej epoki b�d�
zdarzenia, których zachowanie le�y w interesie społecznym ze wzgl�du na posiadan� warto��
historyczn�, artystyczn� lub naukow�. 

Fot. 15. Potok Górny. Figura 
�w. Barbary. 

Fot. 16. Zagródki. Kapliczka �w. Barbary. 
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Zabytek ruchomy jest wpisywany do rejestru na podstawie decyzji wydanej przez 

wojewódzkiego konserwatora zabytków na wniosek wła�ciciela tego zabytku (art. 10 ustawy z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Wojewódzki konserwator zabytków mo�e 

wyda� z urz�du decyzj� o wpisie zabytku ruchomego do rejestru w przypadku uzasadnionej obawy 

zniszczenia, uszkodzenia lub nielegalnego wywiezienia zabytku za granic� albo wywiezienia za 

granic� zabytku o wyj�tkowej warto�ci historycznej, artystycznej lub naukowej. Do rejestru nie 

wpisuje si� zabytku wpisanego do inwentarza muzeum lub wchodz�cego w skład narodowego zasobu 

bibliotecznego (art. 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). 

Zabytki ruchome wpisane do rejestru zabytków i znajduj�ce si� w wojewódzkiej ewidencji 

zabytków na terenie gminy Potok Górny wyst�puj� w ł�cznej liczbie 60 zabytków (wyposa�enie 
ko�cioła parafialnego rzymsko-katolickiego p.w. �w. Jana Chrzciciela w Potoku Górnym oraz dawnej 

cerkwi, obecnie ko�cioła parafialnego p.w. Matki Boskiej Cz�stochowskiej w miejscowo�ci Lipiny 

Górne - Borowina). 

5.3. Zabytki obj�te prawnymi formami ochrony 
Podstawowe formy ochrony zabytków według Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r., stanowi�: 
1. wpis do rejestru zabytków; 

2. wpis na List� Skarbów Dziedzictwa; 
3. uznanie za pomnik historii; 

4. utworzenie parku kulturowego; 

5. ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji               

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji                 

o zezwoleniu na realizacj� inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej 

lub decyzji o zezwoleniu na realizacj� inwestycji w zakresie lotniska u�ytku publicznego. 

Na obszarze Gminy Potok Górny funkcjonuj� dwie z wy�ej wymienionych form ochrony 
zabytków: wpis do rejestru zabytków oraz ustalenia ochrony w miejscowych planach zagospodarowa-

nia przestrzennego. 

5.3.1 Zabytki wpisane do rejestru zabytków 

Tabela 1. Obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa lubelskiego z terenu Gminy Potok Górny7. 

Lp. Lokalizacja Obiekt 
Rejestr 

zabytków 

1 
Lipiny Górne - 

Borowina 

Ko�ciół paraf. rzymskokat. pw. Matki Boskiej 

Cz�stochowskiej (d. cerkiew unicka), w gran. �cian zewn 
A/1543 

2 Potok Górny 

Zespół ko�cielny: ko�ciół paraf. rzymskokat. pw. �w. Jana 

Chrzciciela, wraz z wyposa�eniem w zabytki ruchome, mur 

cmentarza ko�cielnego z furtk�, kapliczk� i bram�-dzwonnic�, 
drzewostan w gran. ogrodzenia cmentarza ko�cielnego 

A/171 

� �
� ����� 5-�)#�+#!�(43$,!�&�",#++!'�!&#6!+4'#�% 5-�).&�

Do obowi�zków samorz�du lokalnego nale�y ochrona zabytków, które znajduj� si� na terenie 

gminy. Zadania te precyzuje art. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 

2003 r. Gminy maj� dba� mi�dzy innymi o „zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych                     
i finansowych umo�liwiaj�cych trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie                              

i utrzymanie”,  a tak�e zapobiega� „zagro�eniom mog�cym spowodowa� uszczerbek dla warto�ci 

zabytków”. Do obowi�zków nało�onych przez ustaw� na gmin� nale�y „uwzgl�dnienie zada�

                                               
7
Obwieszczenie nr 1/2019 Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie w sprawie wykazu zabytków 

wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego i do rejestru zabytków archeologicznych 

województwa lubelskiego z dnia 11 stycznia 2019 r.
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ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu �rodowiska”, 

czemu ma słu�y� gminna ewidencja zabytków. 
W gminnej ewidencji zabytków powinny by� uj�te: 

1. zabytki nieruchome wpisane do rejestru; 

2. inne zabytki nieruchome znajduj�ce si� w wojewódzkiej ewidencji zabytków 

3. inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 

w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.  

Informacje o zabytkach nieruchomych, które powinna zawiera� karta adresowa, okre�la 

Rozporz�dzenie 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 granic� niezgodnie z prawem (Dz. U. nr 113 

poz. 661).

Na podstawie art. 21 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 

r., gminna ewidencja zabytków jest podstaw� do sporz�dzenia programu opieki nad zabytkami. 

Dodatkowo ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami oraz o zmianie innych ustaw istotnie wzmacnia rang� gminnej ewidencji zabytków poprzez 

miedzy innymi obowi�zek uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków projektów decyzji 
o WZIZT (Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu) oraz projektów budowlanych 

dotycz�cych obiektów uj�tych  miedzy innymi w gminnej ewidencji zabytków. 

Gminna ewidencja zabytków Gminy Potok Górny została wykonana w 2019 r. Zawiera ona 

zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków, zabytki nieruchome znajduj�ce si� wojewódzkiej 

ewidencji zabytków oraz stanowiska archeologiczne. 

Gminna Ewidencja Zabytków została sporz�dzona zgodnie z ustaw� z dnia 23 lipca 2003 r.             

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ewidencja prowadzona jest w formie kart adresowych 
zabytków nieruchomych.  

Spis zabytków nieruchomych w gminnej ewidencji zabytków przedstawia poni�sza tabela. 

Tabela 2. Spis zabytków nieruchomych w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Potok Górny. 

L.p. Miejscowo�� Adres Obiekt Nr działki Datowanie 
Numer 
rejestru 

1 Lipiny Dolne 
obok posesji 

nr 147 
Kapliczka przydro�na 1494 ok. 1904 r.   

2 
Lipiny Dolne 

Kolonia 
  Zało�enie dworskie 

3583/2, 

3583/6 
3 �w. XIX w.   

3 
Lipiny Dolne 

Kolonia 
  Kapliczka �w. Jana Nepomucena 3670 1 poł. XIX w.   

4 
Lipiny Górne 

- Borowina 
  

Cerkiew prawosławna, ob. ko�ciół 
parafialny p.w. Matki Boskiej 

Cz�stochowskiej 
1011 1896 r. 

A/1543 z 
28.12.1987 r. 

5 
Lipiny Górne - 

Borowina 
  

Cmentarz przyko�cielny z 

drzewostanem 
1011 k. XIX w.   

6 
Lipiny Górne - 

Borowina 
  Cmentarz parafialny 

1483/4, 

1483/6, 
14881/1, 

1489 

1919 r.   

7 
Lipiny Górne - 

Borowina 
  Cmentarz prawosławny, nieczynny 1482 XIX w.   

8 Naklik   Pozostało�ci parku podworskiego 307 k. XIX w.   

9 Naklik   Kapliczka Matki Bo�ej Powsta�cza 1038 1754 r.   

10 Potok Górny   
Ko�ciół parafialny p.w. �w. Jana 

Chrzciciela 
3099 1743-54 r. 

A/171 z 
03.02.1967 r. 

11 Potok Górny   Dzwonnica ko�cielna z bram� 3099 1822 r. (?) 
A/171 z 

03.02.1967 r. 

12 Potok Górny   
Ogrodzenie ko�cioła parafialnego 

p.w. �w. Jana Chrzciciela 
3099 

XVIII w., 1 
poł. XIX w. 

A/171 z 
03.02.1967 r. 

13 Potok Górny   
Cmentarz przyko�cielny z 

drzewostanem 
3099 1 poł. XIX w. 

A/171 z 
03.02.1967 r. 
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14 Potok Górny przy ko�ciele Kapliczka  3099 1898 r. 
A/171 z 

03.02.1967 r. 

15 Potok Górny 314 Plebania 3099 1867 r.   

16 Potok Górny 
na posesji nr 

300A 
Figura przydro�na �w. Barbary 3093 1905 r.   

17 Potok Górny 

naprzeciw 

posesji nr 
287 

Kapliczka przydro�na 3096 1908 r.   

18 Potok Górny 
na cmentarzu 
parafialnym 

Kapliczka nagrobna słupowa 222 XIX w.   

19 Potok Górny   Cmentarz parafialny 
222, 233/1, 

235/1 
XIX w.   

20 Potok Górny   Cmentarz prawosławny, nieczynny 3117 XIX w.   

21 
Kolonia 

Malennik 
  Pozostało�ci parku podworskiego 356 XIX/XX w.   

22 Zagródki   Kapliczka �w. Barbary 298 XIX w.   

� ����� 5-�)#� �43!$*$"#4%+!�&�",#++!'�!&#6!+4'#�% 5-�).&�
Zgodnie z ustaw� z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

wszystkie zabytki archeologiczne, bez wzgl�du na stan zachowania, podlegaj� ochronie i opiece. Na 

obszarach wyst�powania stanowisk archeologicznych oraz w strefie ich ochrony, prowadz�c 

inwestycje wymagaj�ce robót ziemnych, przed uzyskaniem pozwolenia na budow� lub przed 

rozpocz�ciem prac ziemnych, nale�y przeprowadzi� ratownicze badania archeologiczne w zakresie 

uzgodnionym z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Wyniki bada� cz�sto stanowi� jedyn�
dokumentacj� nast�puj�cych po sobie faktów osadniczych na tym terenie. Pozwalaj� one skorygowa�, 
uszczegółowi� i potwierdzi� informacje uzyskane ze �ródeł pisanych. Pozyskany w trakcie bada�
materiał ruchomy umo�liwia uzupełnienie danych o kulturze materialnej mieszka�ców. Nale�y przy 

tym pami�ta�, �e zasi�g stanowisk archeologicznych został wyznaczony na mapach na podstawie 

bada� powierzchniowych i niekoniecznie mo�e dokładnie odpowiada� zasi�gowi wyst�powania 

pozostało�ci osadnictwa pradziejowego pod ziemi�. Dlatego nale�y traktowa� go zawsze 

orientacyjnie, poniewa� mo�e okaza� si�, �e obiekty archeologiczne zalegaj� tak�e w s�siedztwie 

wyznaczonego na podstawie obserwacji powierzchniowej, zasi�gu stanowiska. Niezb�dne jest tak�e 
okre�lenie zasad ochrony zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków oraz uj�tych                 

w gminnej ewidencji zabytków, lub przeznaczonych do uj�cia w gminnej ewidencji zabytków,                         

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, warunkach zabudowy i inwestycjach celu 

publicznego oraz respektowanie przez inwestorów zapisów dotycz�cych ochrony zabytków 

archeologicznych zawartych w opiniach i decyzjach wła�ciwego miejscowo konserwatora zabytków, 

zgodnie z ustaw� o ochronie i opiece nad zabytkami. 

Obszar Gminy Potok Górny znajduje si� na 8 obszarach AZP: 94-80, 94-81, 95-80, 95-81, 95-
82, 96=80, 96-81, 96-82. Zinwentaryzowano 42 stanowiska archeologiczne, które wyst�puj� na 

sze�ciu obszarach AZP (94-81, 95-80, 95-81, 96-80, 96-81, 96-82). W�ród rozpoznanych stanowisk 

archeologicznych najwi�ksze skupiska wyst�puj� w południowo-wschodniej cz��ci gminy. 	adne ze 

stanowisk nie jest wpisane do rejestru zabytków archeologicznych. Do najciekawszych nale�y 

stanowisko archeologiczne Lipiny Górne 4 (AZP 94-81/13). Na stanowisku tym w 2005 r. dokonano 

inspekcji (W. Koman). Stwierdzono wówczas ok. 20 kurhanów (14 pewnych, 6 domniemanych)                      

o ró�nej wielko�ci (najwy�sze ok. 1,7 m., �rednica 15 m., najni�sze ok. 0,3-0,4 m. i �rednicy ok. 5 m.).  
Spis zabytków archeologicznych w gminnej ewidencji zabytków przedstawia poni�sza tabela.  

Tabela 3. Spis stanowisk archeologicznych w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Potok Górny. 

L.p. Miejscowo��
Nr 

obszaru 
AZP 

Nr st. w 
miejsco-

wo�ci 

Nr st. na 
obszarze

Funkcja obiektu Chronologia 

1 D�brówka 96-82 1 42 �lad osadnictwa 
neolit (kultura ceramiki 

sznurowej?) 
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2 D�brówka 96-82 2 43 
�lad osadnictwa 
�lad osadnictwa 

pradzieje 
wczesne �redniowiecze 

3 D�brówka 96-82 3 44 osada? 
wczesna epoka br�zu 
(k. mierzanowicka?) 

4 D�brówka 96-82 4 45 �lad osadnictwa wczesna epoka br�zu 

5 D�brówka 96-82 5 46 �lad osadnictwa nieokre�lona (pradzieje)

6 D�brówka 96-82 6 47 �lad osadnictwa nieokre�lona (pradzieje)

7 D�brówka 96-82 7 48 �lad osadnictwa nieokre�lona (pradzieje)

8 D�brówka 96-82 8 49 �lad osadnictwa k. trzciniecka? 

9 Jasiennik Stary 95-80 1 31 �lad osadnictwa ? 

10 Jasiennik Stary 95-80 2 32 �lad osadnictwa ? 

11 Lipiny Dolne 95-81 1 2 �lad osadnictwa neolit 

12 Lipiny Dolne 95-81 2 3 �lad osadnictwa neolit 

13 Lipiny Dolne 95-81 3 4 �lad osadnictwa k. ceramiki sznurowej 

14 Lipiny Dolne- Kolonia 98-81 1 5 �lad osadnictwa ? 

15 Lipiny Dolne- Kolonia 95-81 2 6 
�lad osadnictwa 

osada 

? 
�redniowiecze (k. 

staroruska) 

16 Lipiny Górne 94-81 2 11 �lad osadnictwa ? 

17 Lipiny Górne 94-81 3 12 �lad osadnictwa ? 

18 Lipiny Górne 94-81 4 13 
domniemane cmentarzysko 

kurhanowe 
 - 

19 Lipiny Górne- Borowina 95-81 1 7 �lad osadnictwa ? 

20 Naklik 96-80 3 34 �lad osadnictwa -  

21 Naklik 96-80 4 35 �lad osadnictwa  - 

22 Naklik 96-80 5 36 �lad osadnictwa  - 

23 Naklik 96-80 6 37 �lad osadnictwa  - 

24 Naklik 96-80 7 38 �lad osadnictwa  - 

25 Naklik 96-80 8 39 �lad osadnictwa  - 

26 Naklik 96-80 9 40 �lad osadnictwa  - 

27 Naklik 96-80 10 41 �lad osadnictwa  - 

28 Naklik 96-80 11 42 �lad osadnictwa  - 

29 Naklik 96-80 12 102 �lad osadnictwa  - 

30 Naklik 96-81 1 8 �lad osadnictwa mezolit? 

31 Naklik 96-81 2 9 �lad osadnictwa 
nieokre�lona 
(staro�ytna) 

32 Naklik Kolonia 96-81 1 7 �lad osadnictwa 
nieokre�lona 
(staro�ytna) 

33 Potok Górny 96-81 1 10 �lad osadnictwa ? 

34 Potok Górny 96-82 2 50 �lad osadnictwa 
p. neolit- wczesna 

epoka br�zu 

35 Potok Górny 96-82 3 51 
�lad osadnictwa 
�lad osadnictwa 

pó�ne �redniowiecze 
okres nowo�ytny 

36 Szyszków 96-81 1 4 
�lad osadnictwa 

�lad osadnictwa 

wczesna epoka br�zu 

pó�ne �redniowiecze 

37 Szyszków 96-81 2 5 �lad osadnictwa 
mezolit (okres 

atlantycki) 

38 Zagródki 96-82 1 57 
�lad osadnictwa 

�lad osadnictwa 

nieokre�lona (pradzieje)

okres nowo�ytny 

39 Zagródki 96-82 2 58 �lad osadnictwa k. trzciniecka? 

40 Zagródki 96-82 3 59 osada? k. trzciniecka 

41 Zagródki 96-82 4 60 
�lad osadnictwa 

�lad osadnictwa 

nieokre�lona (pradzieje)

nieokre�lona (pradzieje)

42 Zagródki 96-82 5 61 osada 
k. pucharów 

lejkowatych 

� ��0��%#!6%#4�&$�+#!, �!�# *+!�
W rozumieniu Konwencji UNESCO, której tekst został przyj�ty na 32 sesji Konferencji 

Generalnej UNESCO w pa�dzierniku 2003 r., dziedzictwo niematerialne to zwyczaje, przekaz ustny, 

wiedza i umiej�tno�ci oraz zwi�zane z nimi przedmioty i przestrze� kulturowa,  które s� uznane za 

cz��� własnego dziedzictwa przez dan� wspólnot�, grup� lub jednostki. Dziedzictwo niematerialne to 
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rodzaj dziedzictwa, który jest przekazywany z pokolenia  na pokolenie i ustawicznie odtwarzany przez 

wspólnoty i grupy w relacji z ich �rodowiskiem, histori� i stosunkiem do przyrody. Dla danej 
społeczno�ci dziedzictwo niematerialne jest �ródłem poczucia to�samo�ci i ci�gło�ci. Dziedzictwo 

niematerialne w rozumieniu wspomnianej wy�ej Konwencji obejmuje: 

� tradycje i przekazy ustne, w tym j�zyk jako narz�dzie przekazu, 

� spektakle i widowiska, 

� zwyczaje, obyczaje i obchody �wi�teczne, 

� wiedz� o wszech�wiecie i przyrodzie oraz zwi�zane z ni� praktyki, 

� umiej�tno�ci zwi�zane z tradycyjnym rzemiosłem. 

Rozpowszechnianiem kultury na terenie Gminy Potok Górny zajmuje si� Gminny O�rodek 

Kultury, szkoły oraz  Gminna Biblioteka Publiczna (filia w Lipinach Dolnych). Przy Gminnym 

O�rodku Kultury działaj� równie� Zespół Ta�ca Towarzyskiego, Zespół Ta�ca Ludowego oraz 

Gminna Orkiestra Stra�acka. Gminny O�rodek Kultury w Potoku Górnym jest organizatorem wielu 

imprez cyklicznych. Wi�kszo�� z nich odbywa si� przy współpracy szkół. Do najwa�niejszych imprez 

organizowanych dla mieszka�ców gminy, zaliczy� nale�y: 

� Gminny Przegl�d Kol�d i Pastorałek,  
� konkursy i imprezy w czasie ferii zimowych, 

� Gminny Konkurs Wielkanocny „Na najładniejsz� pisank� i palm� wielkanocn�”, 

� Gminny Mały Konkurs Recytatorski,  

� festyn majowy/imprezy rekreacyjno-sportowe,  

� plener plastyczny,  

� Gminny Dzie� Dziecka,  

� Festiwal Piosenki Ludowej,  

� Gminne Do�ynki,  
� Gminny Konkurs Historyczny, 

� Gminne �wi�to Niepodległo�ci/imprezy rekreacyjno-sportowe,  

� Konkurs na ozdob� ludow�. 
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Analiza SWOT jest jednym z podstawowych narz�dzi diagnostycznych. Okre�la ona cztery wa�ne 

elementy oceny: mocne i słabe strony, czyli pozytywne i negatywne warunki wewn�trzne oraz szanse 

i zagro�enia, czyli pozytywne i negatywne warunki zewn�trzne. Niniejsza analiza jest podstaw� do 

okre�lenia celów i kierunków działania Gminy Potok Górny w zakresie ochrony zabytków. 

Tabela 4. Analiza SWOT Gminy Potok Górny. 

MOCNE STRONY

• Bogate dziedzictwo historyczne i tradycje kulturowe.

• Obiekty sakralne oraz �wieckie o wysokiej warto�ci kulturowej i dobrym stanie technicznym 
(ko�ciół parafialny rzymsko-katolicki p.w. �w. Jana Chrzciciela w Potoku Górnym oraz dawna 

cerkiew prawosławna - ob. ko�ciół parafialny p.w. MB Cz�stochowskiej w Lipinach Górnych).

• Liczne kapliczki, krzy�e i figury przydro�ne (zinwentaryzowane przez Gminn� Bibliotek�
Publiczn� w Potoku Górnym).

• Aktywnie działaj�ce stowarzyszenia i instytucje kultury, m.in. Stowarzyszenie Wspierania 

Tradycji i Kultury "Przedmie�cie", Gminny O�rodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna.

• Działalno�� Koła Gospody� Wiejskich.

• Nieska�one �rodowisko naturalne (powietrze, woda, lasy).�

• Brak przemysłu zanieczyszczaj�cego �rodowisko.

• Aktualne studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
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SŁABE STRONY 
• Znaczna odległo�� od wi�kszych aglomeracji miejskich.

• Niewystarczaj�ca infrastruktura gastronomiczno-usługowa.

• Słabo rozwini�ta infrastruktura noclegowa.

• Pogarszaj�cy si� stan techniczny cz��ci obiektów zabytkowych.

• Słaba promocja turystyczno-rekreacyjna gminy.

• Niewystarczaj�ce wykorzystanie potencjału �rodowiska kulturowego dla celów społecznych, 
gospodarczych i turystycznych.

SZANSE
• Pozyskanie funduszy na prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych.

• Przestrzeganie zapisów miejscowych planów zagospodarowania w zakresie ochrony zabytków       
i dziedzictwa kulturowego.

• Rozwój turystyki, agroturystyki i rekreacji w oparciu o istniej�ce walory naturalne, obiekty 
zabytkowe i kulturowe.

• Plenerowe imprezy, rekonstrukcje historyczne zwi�zane z operacjami militarnymi na terenie 
gminy, jako element promocji i budowania wi�zi lokalnych, zarówno ze społeczno�ci� jak                       

i s�siaduj�cymi gminami, z którymi gmina Potok Górny współdzieli cz��� historii. 

ZAGRO�ENIA
• Rosn�ce koszty renowacji i konserwacji obiektów zabytkowych. 

• Zacieranie walorów historycznych obiektów zabytkowych przez przypadkowe przebudowy                    

i modernizacje powoduj�ce ich dewaloryzacj�.
• Konkurencja na rynku usług agroturystycznych.

• Niewystarczaj�ce �rodki na rozwój infrastruktury turystycznej.

• Pogarszanie si� stanu technicznego zabytków.

9����:
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Gminny Program Opieki nad Zabytkami słu�y ochronie i wykorzystaniu lokalnych zasobów 

dziedzictwa kulturowego w ró�nych dziedzinach �ycia społecznego. Realizacja wyznaczonych celów 

wymaga przede wszystkim zmiany w �wiadomo�ci, szczególnie w obszarze odpowiedzialno�ci 

jednostki samorz�du terytorialnego, podmiotów, instytucji i sfer funkcjonalnych, które odpowiadaj� za 

ochron� �rodowiska kulturowego i naturalnego, za ład i zagospodarowanie przestrzenne, a tak�e 

wyznaczone kierunki rozwoju gminy. Wa�ne jest tak�e, aby wła�ciciele zabytkowych obiektów, 
zmienili swoje podej�cie, przyczyniaj�c si� w ten sposób do poprawy stanu zachowania wszelkich 

dóbr �rodowiska kulturowego i naturalnego. 

Za podstawowe cele programu opieki nad zabytkami nale�y przyj�� te wynikaj�ce z art. 87 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami, a wi�c: 

- wł�czenie problemów ochrony zabytków do systemu zada� strategicznych, wynikaj�cych                

z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. 

- uwzgl�dnianie uwarunkowa� ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego                                  

i dziedzictwa archeologicznego, ł�cznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi 
ekologicznej i konsekwentne oraz planowe realizowanie zada� kompetencyjnych samorz�du 

dotycz�cych opieki nad zabytkami jako potwierdzenie uznania znaczenia dziedzictwa kulturowego dla 

rozwoju gminy.  

- zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich 

zachowania. 

- wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego. 
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- podejmowanie działa� zwi�kszaj�cych atrakcyjno�� zabytków dla potrzeb społecznych, 

turystycznych i edukacyjnych oraz wykreowanie wizerunku gminy poprzez: podejmowanie działa�
sprzyjaj�cych wytworzeniu lokalnej to�samo�ci mieszka�ców, wspieranie aktywno�ci mieszka�ców 

maj�cej na celu poszanowanie dziedzictwa kulturowego, edukacj� w zakresie miejscowego 

dziedzictwa kulturowego. 

- wspieranie inicjatyw sprzyjaj�cych wzrostowi �rodków finansowych na opiek� nad 

zabytkami. 

- okre�lenie warunków współpracy z wła�cicielami zabytków, eliminuj�cych sytuacje 

konfliktowe zwi�zane z wykorzystywaniem tych zabytków. 

- podejmowanie przedsi�wzi�� umo�liwiaj�cych tworzenie miejsc pracy zwi�zanych  z opiek�
nad zabytkami. 

Priorytet I
OCHRONA I REWALORYZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Kierunki 
działa
:

Zadania:

Zahamowanie 
procesu 
degradacji 
zabytków i 
doprowadzenie 
do poprawy 
stanu ich 
zachowania

� Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Lublinie, 

Delegatura w Zamo�ciu w zakresie dbało�ci o obiekty zabytkowe oraz                   

w zakresie samowoli budowlanych, 

� Prowadzenie prac remontowo-konserwatorskich zabytków stanowi�cych 
własno�� gminy, w miar� posiadanych do dyspozycji �rodków finansowych w 

bud�ecie oraz pozyskanych ze �ródeł zewn�trznych, oraz dofinansowanie 

prac rewaloryzacyjnych przy obiektach nieb�d�cych własno�ci� gminy 

(podj�cie stosownej uchwały dotycz�cej dotacji na prace remontowe przy 

zabytkach): 

� odnowienie figury przydro�nej �w. Barbary w Potoku Górnym. 

� bie��ce prace porz�dkowe na cmentarzach nieczynnych: 

- cmentarz prawosławny w Potoku Górnym, 
- cmentarz prawosławny w Lipiny Górne - Borowina. 

� Monitoring stanu zachowania zabytków b�d�cych własno�ci� Gminy: 

� przegl�d stanu technicznego obiektów; 

� wyznaczenie obiektów, dla których niezb�dny jest remont/ konserwacja; 

� opracowanie planu remontów. 

� Podejmowanie stara� o uzyskanie �rodków finansowych na rewaloryzacj�
zabytków b�d�cych własno�ci� gminy pochodz�cych ze �rodków unijnych                
i bud�etu pa�stwa, 

� Coroczne przeznaczanie �rodków z bud�etu gminy na dotacje na renowacj�
zabytków wpisanych do Rejestru zabytków. 

� Kontrola stanu utrzymania i sposobu u�ytkowania obiektów zabytkowych 

znajduj�cych si� w zasobach gminnych. 

Zintegrowana 
ochrona 
dziedzictwa 
kulturowego  

� Wszystkie zabytki rejestrowe oraz ewidencyjne nale�y umieszcza�                       
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,

� Wszystkie prace ingeruj�ce w substancj� zabytkow� powinny by�
zaopiniowane przez wła�ciwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

(zabytki ewidencyjne) lub powinny uzyska� decyzj� na prace (zabytek 

rejestrowy),

� Prace przy zabytkach rejestrowych powinny by� wykonywane pod nadzorem 

konserwatorskim.

PRIORYTET II:
KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU KULTUROWEGO I JEGO OCHRONA

Kierunki 
działa
: 

Zadania: 
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Ochrona 
krajobrazu 
kulturowego i 
poprawa ładu 
przestrzennego 

� Egzekwowanie zapisów okre�lonych w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego:

� w przypadku uchwalania nowych miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego niezb�dne jest uwzgl�dnianie 

postulatów ochrony dziedzictwa kulturowego.

� Zadania dla gminnej ewidencji zabytków: 
� Zakładanie nowych kart adresowych w uzgodnieniu  z Wojewódzkim 

Urz�dem Ochrony Zabytków dla zabytków dotychczas nierozpoznanych i 

nie uwzgl�dnionych w ewidencji, a istotnych dla obrazu dziedzictwa 

kulturowego na terenie gminy. 

� Systematyczne uzupełnianie kart adresowych o uzyskane nowe dane                  

i aktualizowan� w przypadku zmian w wyniku rozbiórek i remontów 

dokumentacj� fotograficzn�, 
� Udost�pnianie opracowanych kart adresowych do celów projektowych                

i badawczych dla słu�b i podmiotów opracowuj�cych wszelkie plany 

zagospodarowania przestrzennego czy inne programy: np. 

rewitalizacyjne, opieki nad zabytkami, 

� Sporz�dzenie sprawozdanie z realizacji zało�e� Gminnego Programu 

Opieki nad Zabytkami (zgodnie z art. 87 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), 

� Zamieszczenie wykazu GEZ i Gminnego Programu Opieki nad 
Zabytkami na stronie internetowej Urz�du Gminy. 

Priorytet III:
PROMOCJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I PIEL�GNACJA TO�SAMO�CI 

REGIONALNEJ

Kierunki 
działa
: 

Zadania: 

Edukacja i 
popularyzacja 
wiedzy o 
dziedzictwie 
kulturowym

� Udost�pnianie informacji o zabytkach i działaniach promocyjnych na stronie 

internetowej Urz�du Gminy. 

� Współorganizowanie wszelkiego rodzaju wystaw po�wi�conych historii oraz 
ochronie obiektów zabytkowych gminy. 

� Organizowanie konkursów poruszaj�cych tematyk� zabytków oraz wiedz� o 

historii gminy. 

� Informowanie wła�cicieli obiektów zabytkowych o mo�liwo�ci pozyskiwania 

�rodków na odnow� zabytków wpisanych do rejestru zabytków. 

� Wspieranie wszelkich przejawów działalno�ci kulturowej i kulturotwórczej,                   

w tym przetrwałych tradycji, obrz�dów, stroju ludowego oraz współczesnych 
form kontynuacji tradycji lokalnych. 

� Budowa sieci �cie�ek rowerowych ł�cz�cych atrakcje przyrodnicze                        

i kulturowe poło�one na terenie gminy. 

� Publikacja wydawnictw po�wi�conych zabytkom, ludziom zwi�zanym 

z gmin�.
� Promocja obiektów zabytkowych podczas uroczysto�ci na terenie gminy. 

Promocja 
dziedzictwa 
kulturowego 
gminy słu	�ca 
kreacji 
produktów 
turystyki 
kulturowej 

� Wydawanie i wspieranie publikacji, folderów promocyjnych, przewodników 
po�wi�conych problematyce dziedzictwa kulturowego gminy. 

� Promocja i rozwój istniej�cych szlaków turystycznych. 

� Promocja i rozwój bazy turystycznej. 

� Stworzenie interaktywnej mapy dziedzictwa kulturowego. 
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Zadania okre�lone w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami Gminy Potok Górny b�d�
wykonywane przy pomocy nast�puj�cych instrumentów: 

� instrumentów prawnych – wynikaj�cych z przepisów ustawowych, obejmuj�cych mi�dzy 
innymi uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, stref ochrony 

konserwatorskiej, wykonywanie decyzji administracyjnych wojewódzkiego konserwatora 

zabytków; 

� instrumentów finansowych obejmuj�cych mi�dzy innymi finansowanie prac 

konserwatorskich, remontowych i archeologicznych, udzielanie dotacji na finansowanie prac 

konserwatorskich i restauratorskich, korzystanie z programów uwzgl�dniaj�cych finansowanie 

z funduszy europejskich oraz dotacje, subwencje, dofinansowania dla wła�cicieli i posiadaczy 

obiektów zabytkowych; 
� instrumentów koordynacji obejmuj�cych mi�dzy innymi realizacje zapisów dotycz�cych 

ochrony dziedzictwa kulturowego zapisanych w dokumentach strategicznych Województwa 

Lubelskiego; 

� instrumentów społecznych obejmuj�cych mi�dzy innymi działania edukacyjne promocyjne, 

współdziałanie z organizacjami społecznymi; 

� instrumentów kontrolnych obejmuj�cych mi�dzy innymi aktualizacj� gminnej ewidencji 

zabytków, monitoring stanu zagospodarowania przestrzennego oraz stanu zachowania 
dziedzictwa kulturowego. 
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Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Potok Górny, po zaopiniowaniu przez 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zostanie przedstawiony Radzie Gminy, w celu przyj�cia go 

uchwał�. Program został opracowany na okres czterech lat i stanowi dokument uzupełniaj�cy                          

w stosunku do innych dokumentów planistycznych i aktów prawa miejscowego. Co dwa lata Wójt 

b�dzie sporz�dzał sprawozdania z realizacji zada� Programu i przedstawiał je Radzie Gminy.  

Głównym odbiorc� programu jest społeczno�� lokalna, która bezpo�rednio powinna odczu�
efekty jego wdra�ania. Dotyczy to nie tylko wła�cicieli i u�ytkowników obszarów i obiektów 

zabytkowych, ale równie� wszystkich mieszka�ców. Program powinien słu�y� podejmowaniu 
planowych działa� dotycz�cych: inicjowania, wspierania, koordynowania bada� i prac z dziedziny 

ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa 

kulturowego. 
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Zasady finansowania Gminnego programu opieki nad zabytkami okre�la rozdział 7 Ustawy                

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. Finansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych spoczywa na wła�cicielu (posiadaczu) obiektu 
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zabytkowego - osobie prawnej lub fizycznej, posiadaj�cej tytuł prawny do zabytku. Dla jednostki 

samorz�du terytorialnego, b�d�cej wła�cicielem zabytku, opieka nad zabytkiem stanowi jego zadanie 
własne. Na wniosek wła�ciciela (czy osoby prawnej i fizycznej) mo�e by� udzielona dotacja celowa. 

Finansowanie mo�e pochodzi� z ró�nych �ródeł: krajowych i zagranicznych: 

1. �rodki własne bud�etowe gminy na realizacj� zada� własnych;  

2. �rodki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 

3. �rodki Wojewody Lubelskiego (pozostaj�ce w dyspozycji Lubelskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków); 

4. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, których organizatorem jest samorz�d 

województwa; 
5. �rodki Unii Europejskiej; 

6. Dotacje samorz�du województwa dla jednostek samorz�du terytorialnego innych szczebli 

na realizacj� zada� z zakresu kultury i sztuki;  

7. Dotacje, granty, nagrody samorz�du województwa dla podmiotów niezaliczanych do 

sektora finansów publicznych;  

8. �rodki własne jednostek samorz�du terytorialnego ró�nych szczebli;  

9. �rodki prywatne;  
10. Dotacje i fundusze celowe rz�dowych i pozarz�dowych programów pomocowych; 

11. Składki i zbiórki publiczne finansowane ze �rodków ludno�ci;  

12. Inne �rodki przewidziane prawem. 

� �
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Materiały wykorzystane w tek�cie 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., 

2. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. 2019 

poz. 730). 

3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 114 

poz. 946). 

4. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j., Dz. U. 2018 poz. 574, ze zm.). 

5. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j., Dz. U. 
2019 poz. 60 ze zm.). 

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j., Dz. U. 2019, poz. 51 ze zm.). 

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (t. j. Dz. U. 2019 poz. 42 ze 

zm.). 

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j., Dz. U. 2018 r. poz. 1614 ze zm.). 

9. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (t. j., Dz. U. 2019 poz. 270 

ze zm.). 
10. Ustawa z dnia 25 pa�dziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalno�ci kulturalnej 

(t. j., Dz. U. 2019 poz. 115 ze zm.). 

11. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno�ci po�ytku publicznego i wolontariacie 

(t. j. Dz. U. 2019 poz. 668). 

12. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t. j., Dz. U. 2019 poz. 917). 

13. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j., Dz. U. 

2019 poz. 553 ze zm.). 

14. Ustawa z 6 wrze�nia 2001 r. o dost�pie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1330 
ze zm.). 

15. Rozporz�dzenie 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 granic� niezgodnie z prawem (t. j. 

Dz. U. 2011 nr 113, poz. 661). 

16. Rozporz�dzenie Ministra Kultury z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielania dotacji 

celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na List� Skarbów 
Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków (t. j., Dz. U. z 2017 r. poz. 1674). 

17. Programy i Strategie Gminy Potok Górny. 

18. Studium Uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Górny. 

19. Program Opieki Nad Zabytkami Województwa Lubelskiego na lata 2019−2022. 

20. Materiały udost�pnione przez Wojewódzki Urz�d Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura 

w Zamo�ciu. 

21. Materiały udost�pnione przez Urz�d Gminy w Potoku Górnym. 
22. Materiały udost�pnione przez Gminna Bibliotek� Publiczn� w Potoku Górnym. 

23. T. Bazan. Zarys dziejów Gminy potok Górny. 1574-2002. Le�ajsk 2003. 

24. www.mapy.zabytek.gov.pl/nid/ 

25. www.zabytek.pl 
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Spis tabel, rycin i fotografii 

Ryciny:
Ryc. 1. Usytuowanie gminy Potok Górny w powiecie biłgorajskim i w województwie 

 lubelskim (�ródło: Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Potok Górny na lata 2007-2015, s. 8). 

Fotografie:
Fot. 1. Lipiny Górne - Borowina. Dawna cerkiew, obecnie ko�ciół parafialny p.w. MB 

 Cz�stochowskiej. 
Fot. 2. Potok Górny. Ko�ciół parafialny rzym.-kat. p.w. �w. Jana Chrzciciela. 

Fot. 3. Lipiny Górne - Borowina, cmentarz przyko�cielny.

Fot. 4. Lipiny Górne - Borowina, cmentarz parafialny.

Fot. 5. Lipiny Górne - Borowina, cmentarz prawo-sławny, nieczynny. 

Fot. 6. Potok Górny, cmentarz przyko�cielny. 

Fot. 7. Potok Górny, cmentarz parafialny. 

Fot. 8. Potok Górny, cmentarz prawo-sławny, nieczynny. 
Fot. 9. Lipiny Dolne - Kolonia. 1. Skala 1:10000 (www.geoporta.gov.pl); 2. Mapa XIX w. 

 (�ródła www.mapire.eu); 3. Widok na pozostało�ci parku, widok od płn. 

Fot. 10. Naklik. 1. Skala 1:10 000 (www.geoporta.gov.pl); 2. Mapa XIX w. (�ródła 

 www.mapire.eu); 3. Widok na pozostało�ci parku, widok od płd.; 4. Widok od zach. 

Fot. 11. Kolonia Malennik. 1. Skala 1:10000 (www.geoporta.gov.pl); 2. Mapa XIX w. (�ródła 

 www.mapire.eu); 3. Widok od płd.; 4. Widok od zach. 

Fot. 12. Kapliczka �w. Jana Nepomucena w miejscowo�ci Lipiny Dolne Kolonia.

Fot. 13. Naklik. Kapliczka MB Powsta�czej. 
Fot. 14. Potok Górny. Kapliczka obok ko�cioła parafialnego. 

Fot. 15. Potok Górny. Figura �w. Barbary. 

Fot. 16. Zagródki. Kapliczka �w. Barbary. 

Tabele:
Tabela 4. Obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa lubelskiego z terenu Gminy 

 Potok Górny. 
Tabela 5. Spis zabytków nieruchomych w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Potok 

 Górny. 

Tabela 6. Spis stanowisk archeologicznych w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Potok 

 Górny. 

Tabela 4. Analiza SWOT Gminy Potok Górny. 
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