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I. WPROWADZENIE 

 
      Głównym celem programu jest osiągnięcie poprawy w zakresie stanu 
zachowania oraz utrzymania obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie 
Gminy Łańcut. 
      Istotnym jest, aby poprawa ta dokonywała się przy współudziale mieszkańców  
w róŜnych formach swojej Ŝyciowej aktywności (praca zawodowa, działalność 
społeczna, działania wynikające z prawa własności lub z uŜytkowania obiektów 
zabytkowych) zaangaŜowanych w opiekę nad zabytkami. Obowiązkiem zaś władz 
publicznych w tym względzie jest z kolei pobudzanie i usprawnianie mechanizmów 
regulujących kwestie tej opieki oraz tworzenie i wspieranie inicjatyw mających taką 
opiekę na celu. 
      Przedmiotem programu jest gmina Łańcut jako region administracyjny oraz 
miejsce lokalizacji zabytków objętych programem. 
       Program słuŜyć teŜ moŜe jednostkom samorządu terytorialnego, środowiskom 
naukowym i badawczym, właścicielom i posiadaczom obiektów zabytkowych,  
a takŜe osobom zainteresowanym kulturą i dziedzictwem kulturowym. 
 
1. Podstawa prawna opracowania 

 
 Przy sporządzaniu Programu Opieki nad Zabytkami brane były pod uwagę 
następujące akty prawne: 

•  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  
      /Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm./; 
•  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591, z późn. zm./; 
• Dokumenty programowe – lokalne Gminy tj, : 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Łańcut uchwalone Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/229/2001 z dnia 6 
czerwca 2001 r. , w tym Studium Wartości Kulturowych Gminy Łańcut  
 z 1999 r.  

 
2. Uwarunkowania formalno-prawne ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami oraz podział kompetencji w zakresie ochrony dóbr kultury  
(ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) 
 
        Podstawą prawną ochrony zabytków w Polsce jest ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), która 
reguluje zasady ochrony i opieki nad zabytkami, definiuje pojęcie zabytku, określa: 
formy ochrony, kompetencje organów ochrony zabytków (w tym administracji 
rządowej i samorządowej), formy finansowania opieki nad zabytkami, ich 
ewidencjonowania . 
      Zgodnie z ustawą opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub 
posiadacza polega w szczególności na zapewnieniu warunków: 
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1) naukowego badania i dokumentowania zabytku; 
2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy 
zabytku; 
3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie; 
4) korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości; 
5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla 
historii i kultury” (art. 5). 
 
     Ponadto ustawa definiuje m.in. podstawowe pojęcia z zakresu ochrony i opieki 
nad zabytkami oraz przedmiot, zakres, formy i sposób ich ochrony. W myśl tejŜe 
ustawy, ochronie i opiece podlegają (bez względu na stan zachowania): 
 
1) zabytki nieruchome będące w szczególności: 
a) krajobrazami kulturowymi, 
b) układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi, 
c) dziełami architektury i budownictwa, 
d) miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych 
osobistości lub instytucji. 
 
2) zabytki ruchome będące w szczególności: 
a) dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki uŜytkowej, 
b) kolekcjami stanowiącymi zbiory zgromadzonych przedmiotów  
i uporządkowanych  według koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje, 
c) numizmatami oraz pamiątkami historycznymi, a zwłaszcza militariami, 
sztandarami, pieczęciami, odznakami, medalami i orderami, 
d) wytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami, środkami transportu oraz 
maszynami i narzędziami świadczącymi o kulturze materialnej, charakterystycznymi 
dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentującymi poziom nauki i rozwoju 
cywilizacyjnego, 
e) materiałami bibliotecznymi, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 
1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.), 
f) instrumentami muzycznymi, 
g) wytworami sztuki ludowej i rękodzieła oraz innymi obiektami etnograficznymi, 
h) przedmiotami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność 
wybitnych osobistości lub instytucji. 
 
3) zabytki archeologiczne będące w szczególności: 
a) pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa, 
b) cmentarzyskami, 
c) kurhanami. 
 
        Ponadto „ochronie mogą podlegać nazwy geograficzne, historyczne lub 
tradycyjne nazwy obiektu budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej”. 
Ustawa określa takŜe formy i sposób ochrony zabytków.  
 
Formami ochrony zabytków są: 
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• wpis do rejestru zabytków, 
• uznanie za pomnik historii, 
• utworzenie parku kulturowego, 
• ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania  (art. 7). 

Do rejestru zabytków wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji 
wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków z urzędu bądź na wniosek 
właściciela zabytku nieruchomego lub uŜytkownika wieczystego gruntu, na którym 
znajduje się zabytek nieruchomy. Do rejestru moŜe być równieŜ wpisane otoczenie 
zabytku wpisanego do rejestru, a takŜe nazwa geograficzna, historyczna lub 
tradycyjna tego zabytku. 
 

Do rejestru wpisuje się zabytek ruchomy na podstawie decyzji wydanej przez 
wojewódzkiego konserwatora zabytków na wniosek właściciela tego zabytku. 

Wojewódzki konserwator zabytków moŜe wydać z urzędu decyzję o wpisie 
zabytku ruchomego do rejestru w przypadku uzasadnionej obawy zniszczenia, 
uszkodzenia lub nielegalnego wywiezienia zabytku za granicę. 
 

Ustawa definiuje obowiązki oraz kompetencje samorządu terytorialnego w 
zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 
 

Do obowiązków Gminy naleŜy w szczególności: 
- prowadzenie gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych 

zabytków nieruchomych z terenu Gminy , objętych wojewódzką ewidencją 
zabytków art.22 ust.4 

  -   sporządzanie na okres 4 lat Gminnego programu opieki nad  
     zabytkami (art. 87 ust.1); 
- uwzględnianie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przy sporządzaniu  
     i aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego  (Art. 18 i 19). 

Szczegółowo określone obowiązki samorządu w stosunku do obiektów zabytkowych 
objętych ochroną, których samorząd województwa jest właścicielem lub 
posiadaczem zawarte są w następujących artykułach: art. 5, 25, 26, 28, 30, 31, 36, 71, 
72. 
Jak wspomniano art. 87 Ustawy określa obowiązek samorządu dotyczący 
sporządzania i uchwalania Gminnego programu opieki nad zabytkami: 
– program winien być opracowany na okres 4 lat, 
– program słuŜy celom określonym w Ustawie (wymienionym w rozdziale II 
niniejszego opracowania), 
– program przyjmuje rada gminy po uzyskaniu opinii wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, 
– program ogłaszany jest w wojewódzkim dzienniku urzędowym, 
– z realizacji programu wójt sporządza co 2 lata sprawozdanie, które przedstawia 
radzie gminy, 
– sprawozdanie z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami jest 
przekazywane Generalnemu Konserwatorowi Zabytków i właściwemu wojewódzkiemu 
konserwatorowi zabytków w celu jego wykorzystania przy opracowywaniu, aktualizacji  
i realizacji krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 
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3. Ochrona zabytków w dokumentach programowych Gminy tj. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego dla Gminy Łańcut w tym Studium Wartości 
Kulturowych Gminy Łańcut 
 
3.1. Ochrona wartości kulturowych i walorów krajobrazowych została opracowana  
i jest zawarta w III rozdziale  Studium wartości kulturowych Gminy Łańcut z 1999 r. 
w następujących rozdziałach :  
 
a/Ochrona stanowisk archeologicznych : 
- -ogólna charakterystyka  
- spis stanowisk 

b/Charakterystyka zachowanej historycznej zabudowy: 
• Zabudowa murowana, 
• Zabudowa drewniana. 

c/Charakterystyka układów ruralistycznych . 
d/Charakterystyka zachowanych kapliczek przydroŜnych , figur i pomników. 
e/Charakterystyka zachowanych zabytkowych cmentarzy. 
f/Walory krajobrazowe. 
 
3.2. Wytyczne i postulaty konserwatorskie zostały zawarte w rozdziale IV jako : 

• Zakres ochrony konserwatorskiej  
• Strefa „A” – pełnej ochrony konserwatorskiej, 
• Strefa „B” – ochrony zachowanych elementów zabytkowych  
• Strefa „E” – ochrony ekspozycji obiektów zabytkowych  
• Strefa „K” – Ochrony krajobrazu kulturowego  
• Układy ruralistyczne wraz z zabytkową zabudową, kapliczkami, figurami, 

pomnikami. 
• Punkty, osie i ciągi widokowe  
• Obiekty dysharmonizujące z otoczeniem. 
• Cmentarze – wytyczne konserwatorskie. 

 
3.3. Wykaz stanowisk archeologicznych z terenu gminy Łańcut /wg stanu na 1999 
r./rozdział VI. 
 
3.4.  Spis zabytków Gminy Łańcut rozdział VII. 
 

W Studium określono, Ŝe ochroną konserwatorską na terenie Gminy naleŜy objąć 
wszystkie elementy charakterystyczne dla zespołu zabudowy i związanych z nimi 
elementów krajobrazu naturalnego, a w tym : 
- zachowane zabytkowe zespoły kościelne,  
- zachowane zabytkowe zespoły folwarczne, 
- zachowane układy ruralistyczne  (struktury zabudowy wsi),  
- krajobraz kulturowy (w tym charakter zabudowy) i elementy dopełniające go tj. 

kapliczki, pomniki, figury, cmentarze,  
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- stanowiska archeologiczne, 
- obszar chronionego krajobrazu oraz elementy krajobrazu naturalnego. 

 
Ochroną konserwatorską obejmuje się równieŜ obiekty ujęte w załączonej poniŜej  
ewidencji zabytków architektury, budownictwa i archeologii gminy Łańcut: 
cmentarze, tereny z punktami i ciągami widokowymi ,układy ruralistyczne oraz 
stanowiska archeologiczne. 
 

II . CELE PROGRAMU W ŚWIETLE USTAWY Z DNIA  
23 LIPCA 2003 r. O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD 
ZABYTKAMI 
 
     Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
określa, iŜ opracowanie programu opieki nad zabytkami ma na celu: 
 
1. Włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, 
wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju; 
2. Uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego 
i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody  
i równowagi ekologicznej; 
3. Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu 
ich zachowania; 
4. Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu 
kulturowego; 
5. Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb 
społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających 
wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami; 
6. Określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących 
sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków; 
7. Podejmowanie przedsięwzięć umoŜliwiających tworzenie miejsc pracy 
związanych z opieką nad zabytkami. 
 
III. ZASOBY DZIEDZICTWA I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

GMINY ŁAŃCUT 
 
1. Obiekty wpisane do rejestru zabytków w Gminie Łańcut 

Na terenie Gminy Łańcut zachowały się dwa XVII wieczne kościoły 
drewniane – w Kosinie oraz Soninie. 

Kościół filialny w Kosinie p.w. św. Sebastiana wpisany do rejestru zabytków 
architektury pod poz. A-1069 z dnia 04.12.1960 r. Kościół usytuowany jest  
w południowej części wsi Kosina. Kościół jest zrębowy, pokryty gontem, 
orientowany, salowy, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie i kruchtą od zachodu. 
Do prezbiterium od północy przylega zakrystia. Nawa przekryta stropem, nad 
prezbiterium strop w formie silnie spłaszczonej, pozornej kolebki. Otwory okienne w 
ścianie południowej prostokątne, w prezbiterium owalne, dachy dwuspadowe  
o lekko wygiętych połaciach kryte gontem, w kalenicy sygnaturka podbita blachą. 
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Wnętrze kościoła pokryte iluzoryczną polichromią z XVIII w. naśladującą podziały 
architektoniczne i okna. Kościół posiada bogate wyposaŜenie wnętrza z okresu XVII- 
XVIII wieku. Na szczególną uwagę zasługuje ołtarz główny z 2 ćw. XVII wieku oraz 
obrazy i rzeźby zdobiące ściany świątyni. 

Kolejny drewniany kościół p.w. św. Jana Chrzciciela wpisany do rejestru 
zabytków architektury pod poz. A-1269 z dnia 25.02. 1994 r. znajduje się w Soninie. 
Usytuowany jest na zakolu rzeki Sawa, na niewielkim wzniesieniu w nieznacznej 
odległości od głównej wiejskiej drogi. Kościół jest zrębowy, oszalowany deskami  
w poziomie , na niskiej, ceglanej podmurówce. Korpus trójprzęsłowy przechodzący 
w dwuprzęsłowe prezbiterium zamknięte trójbocznie, do którego od północy 
dobudowano zakrystię. Przy fasadzie zachodniej wieŜa, a do elewacji północnej 
dostawiono kaplicę Ogrójca. Wewnątrz korpus podzielony na trzy nawy parami 
słupów. Sklepienie kolebkowe, pozorne. W ścianie południowej i prezbiterium 
otwory okienne zamknięte łukiem odcinkowym. Dachy dwuspadowe o wygiętych 
połaciach, nad prezbiterium wielopołaciowy, wieŜa z dachem namiotowym. 
WyposaŜenie wnętrza z okresu XVII- XIX wieku. Na uwagę zasługują XVII – 
wieczne ołtarze z przykładami malarstwa europejskiego oraz rzadko spotykaną 
rzeźbą ludową z tego okresu. 
 Opisane kościoły z uwagi na swoje połoŜenie powiązane z systemem 
obronnym, wiek, wartościowe dzieła sztuki sakralnej stanowią najlepsze przykłady 
dziedzictwa kulturowego gminy i regionu. W przyszłości mogą stać się atrakcją 
turystyczną przyciągającą do Soniny i Kosiny turystów, którzy tak licznie 
odwiedzają połoŜony w niewielkiej odległości Łańcut. 
 Zespół Folwarczny w Albigowej nr wpisu do rejestru A-100 z dnia 29.10.2004 
r. złoŜony z : rządcówki, budynku gospodarczego, stajni, stodoły, budynku na 
rzepak i opał, stajni wyścigowej i kuźni oraz trzech bram wjazdowych. Zespół 
folwarczny w Albigowej naleŜał w latach 1857 – 1944 do klucza łańcuckiego 
Ordynacji Dóbr hr Potockich stanowiąc jeden z 28 folwarków o duŜym znaczeniu 
gospodarczym, tu m.in. hodowano ogiery i konie pociągowe. Folwark posiada 
dobrze zachowany układ podwórza gospodarczego, w tym drogi, bramy i część 
pierwotnych obiektów, pomimo uzupełnień budynkami wzniesionymi w latach 70- 
tych XX w. – na miejscu rozebranych starych zabytkowych – stanowi znaczący 
zespół architektoniczny w krajobrazie kulturowym wsi. 
 Rządcówka w Wysokiej nr wpisu do rejestru A-55 z dnia 24.04.2002 r. 
Budynek dawnej rządcówki w Wysokiej wzniesiony w 2 połowie XIX w.  
z inicjatywy Alfreda Potockiego, drugiego ordynata „ na Łańcucie” , na miejscu 
drewnianej rządcówki udokumentowanej na planie katastralnym wsi 1849 r., 
stanowiącej element duŜego folwarku tzw. „Wysocki Dwór„. Przebudowany  
w części środkowej. Budynek stanowi element dawnego zespołu folwarcznego  
w Wysokiej, naleŜącego od 1819 – 1944r. do klucza łańcuckiego ordynacji Potockich 
Po 1945 r na bazie budynków folwarcznych załoŜono Szkołę Rolniczą. Budynek 
rządcówki posiada walory architektoniczne, formę nawiązującą do dworku i stanowi 
znaczący element krajobrazu kulturowego wsi. 

 
2.  Obiekty objęte ochroną konserwatorską w Gminie Łańcut 
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Posiadana w Urzędzie Gminy dokumentacja - ewidencja zabytków 
architektury, budownictwa i stanowisk archeologicznych kwalifikuje niektóre 
obiekty zabytkowe do ochrony mimo, Ŝe nie są wpisane do rejestru.  

W Gminie Łańcut znajduje się łącznie 237 obiektów architektury 
i budownictwa oraz 263 stanowiska archeologiczne. 
W tej grupie znalazły się głównie : 

- budynki : chałupy, domy, plebanie, stodoły ,stajnie , kuźnie z końca 
XIX lub początków XX wieku, 

- budowle : młyny , mosty , piwnice , ogrodzenia , bramy, fabryka 
datowane z początków XX wieku, 

- obiekty sakralne : krzyŜe przydroŜne, kapliczki, figury, kaplice 
cmentarne, nagrobki w większości z XIX i początków XX wieku. 

Na terenie Podkarpacia i w Galicji zachowała się duŜa liczba kapliczek  
i krzyŜy przydroŜnych. Kapliczki i krzyŜe wykonano głównie z kamienia i drewna, 
niektóre elementy zdobiące takŜe z metalu. Architekturę kapliczek przydroŜnych 
moŜna ogólnie podzielić na parę podstawowych grup: 

1. Kapliczki domkowe. 
2. Kapliczki szafkowe. 
3. Kapliczki – słupy zwieńczone figurą lub latarnią. 
4. Kapliczki słupowe murowane. 
5. Kapliczki figury przydroŜne o nieregularnej formie. wykonane w 

drewnie lub murowane. 
Prostota i logika przedstawionych typów i form kapliczek, faktury ścian  

i daszków, usytuowanie na otwartej przestrzeni pośród wieńca drzew lub krzewów 
– to wysokie walory krajobrazowe tych architektonicznych miniatur, tak właściwych 
pejzaŜowi polskiemu.  

Osobną grupę stanowią pomniki patriotyczne. Do nich naleŜą pomniki 
Grunwaldzkie w Kraczkowej i Handzlówce z symbolami państwowości polskiej. 

Na osobną uwagę zasługują figury świętych przy kościołach w Kosinie  
i Albigowej. Na terenie gminy występują liczne krzyŜe przydroŜne : drewniane, 
metalowe i rzadko betonowe. NaleŜy tu podkreślić dbałość mieszkańców o te 
budowle. W ostatnich latach z pomocą finansową Gminy wyremontowano kapliczki: 

- na pograniczu Soniny i Wysokiej – 1 szt, 
-  w Albigowej – 2 szt,  
-  w Cierpiszu  – 1 szt,  
- w Soninie       - 1 szt,  
- w Wysokiej     - 1 szt,  
- w RogóŜnie    – 2 szt. 

W powyŜszych dwu rozdziałach  przedstawiono krótką charakterystykę wybranych 
obiektów. Obszerne opracowanie stanowi Studium Wartości Kulturowych Gminy 
Łańcut. 

Wszystkie obiekty objęte ochroną konserwatorską ujęte zostały  
w opracowaniu z 2006 r. pt. „ Ewidencja dóbr kultury„ w postaci kart 
adresowych obiektów  jako Zał. Nr 1* do niniejszego programu. Obiekty te 
stanowią wartość kulturową, obrazują walory regionalne. 
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3.Ochrona stanowisk archeologicznych z terenu Gminy Łańcut   
 

Na obszarze Gminy Łańcut do roku 1999 zewidencjonowano 237 stanowiska 
archeologiczne. Wykaz stanowisk archeologicznych oraz karty adresowe z terenu 
gminy Łańcut wg stanu z listopada 1999 r. stanowi Zał. Nr 2*, Spis stanowisk  
w układzie chronologiczno - kulturowym stanowi Zał. Nr 3*. 
Spis stanowisk został opracowany w oparciu o dokumentację z badań 
powierzchniowych realizowanych w ramach ogólnopolskiego programu AZP  
/Archeologiczne Zdjęcie Polski/. 
Omawiany teren wchodzi w skład 8 obszarów AZP / 102 –79,102-80,103-77,103-
78,103-79,104-78 i 104 –79, na których w latach 1982 – 1999 zostały przeprowadzone 
archeologiczne badania powierzchniowe. Badania te nie zakończyły się na terenie 
Albigowej /w opracowaniu została podana lokalizacja stanowisk bez określonej 
chronologii kulturowej, zgodna ze sprawozdaniem autora badań prowadzonych na 
obszarze 104 – 79, dr Wojciecha Blajera/. Zakończenie badań zwiększy zapewne 
liczbę stanowisk. 
Na terenie Gminy Łańcut znajdują się nieliczne stanowiska wpisane do rejestru 
zabytków województwa podkarpackiego, zlokalizowane w: 

• Albigowej st. Nr 2 – nr rejestru –841 z dnia 15.06.1979r. 
• Głuchowie st. Nr 7 nr rejestru 858 z dnia 18.01.1984 r.  
• Głuchowie st. Nr 1- nr rejestru A-835 z dnia 29.04.1975r. – zamczysko. 
• Głuchowie st. Nr 15 – nr rejestru – 861 z dnia 18.01.1984r.  
• Handzlówce st. Nr 2 nr rejestru A-486 z grudnia 1969 r. 
• Kosinie cmentarzysko łuŜyckie nr rejestru A-465 z dnia 14.07.1969r. 
• Kosinie st. Nr 22 nr rejestru A-855 z dnia 2.01.1974r. 
• Kosinie st. Kultury łuŜyckiej Nr 25 nr rejestru 856 z dnia 2.01.1984 r. 
• Kosinie st. Kultury trzcinieckiej i przeworskiej nr 30 nr rejestru A-859 z dnia 

18.01.1984 r. 
• Kosinie st. Wielokulturowe nr 33 nr rejestru A-857 z dnia 18.01.1984 r. 
• Kraczkowej st. Osady neolitycznej nr A-492 z dnia 8 .12.1969r. 
• RogóŜnie st. Nr 1 nr rejestru A-647 z dnia 13.03.1971r.  
• Soninie nr 1 nr A-847 z dnia 15.01.1980 r.  
• Soninie nr 4 nr rejestru A-860 z dnia 18.01.1984 r. 
• Wysokiej nr 1 cmentarzysko kultury łuŜyckiej nr rejestru A-848 z dnia 

15.01.1980r. 
• Wysokiej nr 1 cmentarzysko kultury łuŜyckiej nr rejestru A – 546 z dnia 

22.12.1969 r.  
Charakterystyka stanowisk zawarta została w przytoczonym na wstępie Studium 
Wartości Kulturowych Gminy Łańcut. 
 
4. Wybrane wytyczne i postulaty konserwatorskie 

 
4.1. Strefa “A” pełnej ochrony konserwatorskiej, obejmuje obszary szczególnie 
wartościowe pod względem historycznym, o dobrze zachowanej strukturze układu 
przestrzennego. W strefie tej zakłada się bezwzględny nakaz spełniania wymagań 
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konserwatorskich. Na terenie gminy Łańcut 10 terenów wymaga ustanowienia tego 
typu strefy, szczegółowy opis stref zawarty jest w “Studium wartości kulturowych”. 

• A-1 dotyczy zespołu kościoła parafialnego w Kraczkowej i obejmuje Kościół 
p.w. Św. Mikołaja, plebanię, stajnię, stodołę, piwnicę, wikarówkę, bramkę  

      z ogrodzeniem oraz teren plebani ze starodrzewiem, 
• A-2 dotyczy dawnego zespołu folwarcznego w Albigowej i obejmuje 

następujące obiekty rządcówkę z budynkiem gospodarczym, kuźnię, stajnię 
końską, spichlerz dwie stodoły, budynek gospodarczy, kuźnie (obecnie 
garaŜe), bramy wjazdowe i starodrzew. 

• A-3 dotyczy zespołu kościoła parafialnego w Albigowej i obejmuje kościół 
parafialny p.w. N.M.P., plebanię, wikarówkę, budynek gospodarczy, kaplicę  
 z figurą NMP z ogrodzeniem, cztery figury Chrystusa, św. Jana Nepomucena,   
św. Antoniego i Matki BoŜej oraz starodrzew wokół kościoła i nad potokiem. 

• A-4 dotyczy zespołu kościoła parafialnego w Handzlówce i obejmuje Kościół 
p.w. Apostołów Piotra i Pawła, stara plebania oraz starodrzew otaczający 
kościół i drogę dojazdową. 

• A-5 dotyczy starego zespołu folwarcznego w Wysokiej i obejmuje rządcówkę, 
budynek gospodarczy przy rządcówce, stajnia, obory, stodoły, spichlerz, 
lodownię, budynek gospodarczy, fragment starego ogrodzenia oraz 
starodrzew. 

• A-6 dotyczy zespołu kościoła parafialnego w Wysokiej i obejmuje kościół p.w. 
Św. Małgorzaty i Św. Walentego i plebanię. Kościół wnioskowany jest do 
ujęcia w rejestrze zabytków. 

• A-7 dotyczy drewnianego kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Soninie wraz  
z obwałowaniami dawnej twierdzy chłopskiej z XVII wieku. Drewniany 
kościół wpisany jest do rejestru zabytków architektury pod poz. A-1269 z dnia 
25.02. 1994 r. 

• A-8 dotyczy dawnego folwarku w Kosinie i obejmuje rządcówkę, stajnie  
            w formie czworoboku zamkniętego bramą oraz starodrzew przy rządcówce. 

• A-9 dotyczy kościoła parafialnego p.w. Św. Stanisława w Kosinie  
z pozostałością fortyfikacji bastionowej twierdzy chłopskiej oraz budynek 
dawnej szkoły ludowej z figurami kamiennymi Św. Józefa i NMP. 

• A-10 dotyczy terenu kościoła filialnego p.w. Św. Sebastiana w Kosinie wraz  
z figurami i starodrzewiem. Kościół wpisany do rejestru zabytków 
architektury pod poz. A-1069 

 
4.2. Strefa “B” ochrony zachowanych elementów zabytkowych. Dotyczy terenów, na 
których połoŜone są zabytkowe zespoły o zróŜnicowanej wartości kulturowej, oraz 
obszary usytuowane w sąsiedztwie zespołów objętych strefą “A”. W strefie tej 
obowiązuje wymóg zachowania istniejących elementów o wartościach kulturowych 
i dostosowania nowej zabudowy do historycznej kompozycji. Działania te naleŜy 
uzgadniać ze słuŜbą konserwatorską.  
Na terenie gminy Łańcut wskazuje się 10 takich terenów: 

• B-1 dotyczy zespołu fabryki drenów Samorządu Wsi Albigowa, 
zlokalizowany na terenie przysiółka Honie. 
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• B-2 dotyczy terenu cegielni w Wysokiej z całym kompleksem budynków  
i budowli. 

• B-3 dotyczy zespołu zabudowań młyna w Albigowej na Czekaju wraz  
z zabudową drewnianą sąsiadującą i połoŜoną po drugiej stronie drogi. 

• B-4 dotyczy terenu dawnego wzgórza kościelnego będącego pozostałością 
fortyfikacji chłopskiej w Kosinie. 

• B-5 dotyczy dawnej leśniczówki w Albigowej w tym budynki i aleje 
zadrzewione. 

• B-6 dotyczy załoŜenia parku leśnego z trzema stawami w Albigowej. 
• B-7 dotyczy pozostałości załoŜenia Folwarku Górnego w Handzlówce. 
• B-8 dotyczy całości zespołu ujęć wody na potrzeby zamku w Łańcucie 

połoŜonego na terenie Handzlówki. 
• B-9 dotyczy pozostałości po załoŜeniu folwarcznym w Kraczkowej. 
• B-10 dotyczy zespołu zabudowy wiejskiej w Kosinie obejmującego zespół 

młyna (dawnej karczmy) i budynek poczty (dawny urząd gminy). 
 
4.3. Strefa “E” ochrony ekspozycji obiektów zabytkowych. Strefa ta dotyczy terenów 
stanowiących zabezpieczenie właściwego eksponowania zespołów  
i obiektów zabytkowych.  

• E-1 teren pomiędzy dwoma drogami we wsi Albigowa dla ekspozycji 
zabytkowej Szkoły Ogrodniczej. 

• E-2 teren ekspozycji kościoła parafialnego w Wysokiej od strony drogi na 
południe od rzeki Sawy. 

• E-3 teren ekspozycji j. w. bez drogi od strony zachodniej. 
• E-4 teren ekspozycji kościoła parafialnego w Kosinie z drogi krajowej Nr 4 (E-

40) 
 

4.4. Strefa “K” ochrony krajobrazu kulturowego, dotyczy obszaru bezpośrednio 
związanego z układem historycznym.  

• K-1 teren wsi Sonina, 
• K-2 teren wsi Wysoka, 
• K-3 teren wsi Kosina, 
• K-4 teren wsi Handzlówka, 
• K-5 teren leśniczówki i parku leśnego w Albigowej. 
 

 
4.5.Układy ruralistyczne wraz z zabytkową zabudową, kapliczkami, figurkami  
i pomnikami. 
Układy ruralistyczne obejmują historyczne układy planistyczne wsi. Na obszarach 
tych nowa zabudowa moŜe być lokalizowana. Wskazane jest maksymalne 
zachowanie istniejących juŜ układów działek, bez dalszego ich dzielenia (tereny te 
obecnie są juŜ przeinwestowane). Wytyczne do nowej zabudowy oraz remontów 
istniejącej winny być wydawane przez gminne słuŜby budowlane.  
       Powinny one uwzględnić następujące wymogi konserwatorskie: 
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• Nowe obiekty winny bryłą, wysokością, detalem i kształtem symetrycznych, 
wysokich dachów nawiązywać do historycznych rozwiązań architektonicznych, 
(najwłaściwsze są obiekty parterowe o rzucie wydłuŜonego prostokąta). 

• Układ zabudowy na działce powinien wynikać z historycznego układu 
zabudowy wiejskiej, 

• Zaleca się utrzymanie istniejącej drewnianej zabudowy, kwalifikującej się do 
zachowania ze względu na stan techniczny. Poprzez remont i adaptację dla 
współczesnych potrzeb, przy zachowaniu ogólnego charakteru architektury 
obiektu (tj. bryły, wysokości, kształt dachu, detalu architektonicznego, 
niewskazane stosowanie sidingu), 

• Podczas remontów obiektów dysharmonizujących z historyczną zabudową 
naleŜy dokonywać ich korekty estetycznej np. poprzez wprowadzenie tradycyjnej 
formy dachu. 

• Jako pokrycie dachu naleŜy stosować dachówkę ceramiczną lub inny materiał 
imitujący ją formą i kolorem 

• Wymagane jest pozostawienie niezabudowanych tzw. Na wsi, usytuowanych 
wzdłuŜ dolin rzecznych, zlokalizowanych przewaŜnie w środkowej części wsi. 
Tereny te pozostały do naszych czasów niezabudowane z uwagi na ich zalewowy 
charakter. 

Ze stanowiska konserwatorskiego wskazana jest teŜ ochrona tradycyjnej drewnianej 
zabudowy, tak mieszkalnej jak i gospodarczej, szczególnie będącej w dobrym stanie 
technicznym i połoŜonej w strefach ochrony układów ruralistycznych. 
 
4.6. Punkty, osie i ciągi widokowe. 
 
Ustala się 35 punktów, osi i ciągów widokowych. W ich zasięgu nie naleŜy  
wprowadzać nowej zabudowy poza istniejącym zainwestowaniem oraz nasadzeń 
wysokimi drzewami i krzewami mogącymi przysłonić wgląd na zabytkowe obszary 
i obiekty. 
Poza obszarem juŜ zainwestowanym na dalszym planie widokowym wyjątkowo 
dopuszcza się moŜliwość lokalizacji obiektów parterowych, o małej kubaturze  
z dachami tradycyjnymi 2-lub 4-spadowymi, symetrycznymi, pokrytymi dachówką 
ceramiczną lub materiałem dachówko-podobnym. Budynki o duŜej powierzchni 
zabudowy (pow. 150m2) oraz wysokości ponad 7,5 m nad poziomem terenu 
wymagają uzgodnienia ze SłuŜbą Ochrony Zabytków. 
 
4.7. Obiekty dysharmonizujące z otoczeniem. 

  
Na terenie gminy, w jej - poszczególnych miejscowościach zarówno na obszarach 

objętych ochroną konserwatorską jak i na pozostałych terenach powstało w ostatnich 
30-stu latach wiele obiektów dysharmonizujących z dotychczasową, tradycyjną 
architekturą, nie wkomponowanych w otaczający je krajobraz kulturowy i naturalny. 
Zasady postępowania z takimi budowlami połoŜonymi w strefach ochrony 
konserwatorskiej określono przy ustaleniu wytycznych konserwatorskich w nich 
obowiązujących. Architektura pozostałych obiektów winna być tak skorygowana  
w czasie najbliŜszego remontu, aby dostosować ją do tradycyjnych rozwiązań (m.in. 
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poprzez przykrycie ich symetrycznymi dachami połaciowymi zastosowanie 
odpowiedniego detalu architektonicznego, podziałów elewacji i odpowiedniej jej 
kolorystyki). W przypadku, gdy taka korekta jest niemoŜliwa do wykonania 
(istniejący, nietradycyjny dach, zbyt duŜa kubatura) naleŜy zasłonić je wysoką 
zieleniną. 
 
4.8. Cmentarze. 
 
Krajobraz wiejskich cmentarzy zmienił się w ciągu kilkudziesięciu lat; zniknęły 
drewniane i Ŝeliwne krzyŜe, kostnice, usunięto starodrzew, którym obsadzone były 
aleje i granice. 
Z tych względów konieczne jest objęcie ochroną konserwatorską całych cmentarzy w 
Kraczkowej, Kosinie, Handzlówce oraz wybranych kwater, posiadających nagrobki  
o wartościach artystycznych, historycznych, kaplice grobowe, kostnice oraz 
starodrzew, jako wyodrębniona zabytkowa część, z pozostawieniem pozostałego 
terenu do dalszego uŜytkowania (pochówki). 
 
4.9. Stanowiska archeologiczne. 
 

Na terenach, gdzie znajdują się stanowiska archeologiczne naleŜy zwrócić  
uwagę inwestorom na obowiązki wynikające z ustawowej ochrony zabytków 
archeologicznych oraz konieczności uzyskania zezwoleń na przeprowadzenie prac  
w strefach obserwacji archeologicznej i w rejonie oznaczonych stanowisk 
archeologicznych .  

W razie potwierdzenia w wyniku badań archeologicznych moŜe zaistnieć 
konieczność przemianowania tej strefy w części lub całości, w strefie ścisłej ochrony 
reliktów archeologicznych, co moŜe w konsekwencji pociągnąć za sobą na tym 
obszarze zakaz wszelkiej działalności budowlanej. 
Tak więc w pierwszej kolejności oznacza to, Ŝe nie moŜna prowadzić na nich 
Ŝadnych prac ziemnych bez zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
w Rzeszowie ( takich jak np. budowa domów, dróg, zakładanie róŜnych instalacji, 
eksploatacja kruszywa itp.) . 
W razie odkrycia jakiegokolwiek nowego materiału archeologicznego naleŜy 
powiadomić Państwową SłuŜbę Ochrony Zabytków lub Muzeum Okręgowe  
w Rzeszowie. 

PowyŜej zostały zasygnalizowane tylko niektóre wytyczne i postulaty 
konserwatorskie. Obszerny ich zapis znajduje się w opracowanym w 1999r. Studium 
Wartości Kulturowych Gminy Łańcut, które do chwili obecnej nie straciło swojej 
aktualności. 
 
IV. ZESTAWIENIE CELÓW PRIORYTETOWYCH I ZADAŃ DO 

REALIZACJI  W ZAKRESIE  OPIEKI NAD ZABYTKAMI W 
GMINIE ŁAŃCUT NA LATA 2008-2011. 

 
1. Realizacja wytycznych konserwatorskich określonych w Studium uwarunkowań     
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut ze szczególnym  
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    uwzględnieniem zaleceń w wyznaczonych strefach ochrony konserwatorskiej. 
 
2. Pomoc w przygotowaniu właścicielom zabytków nieruchomych z terenu Gminy  
    Łańcut dokumentów prawnych do wprowadzenia obiektu do rejestru zabytków. 
 

3. Prowadzenie prac remontowych przy obiektach zabytkowych zgodnie  
z wymaganiami konserwatorskimi. 
 
4. Współpraca z wojewódzkimi słuŜbami ochrony zabytków w przypadku realizacji     
prac budowlanych przy obiektach podlegających ochronie konserwatorskiej. 
 
5. Prowadzenie oraz dokonywanie okresowej weryfikacji gminnej ewidencji 
zabytków. 
 
6. Opieka sprawowana przez właścicieli nad zabytkami polegać będzie  
w szczególności, na zapewnieniu warunków : 
a)  naukowego badania i dokumentowania zabytku; 
b) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót 
     budowlanych przy zabytku; 
c)  zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak 
    najlepszym stanie; 
d) korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego 
    wartości; 
e) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego 
    znaczeniu dla historii i kultury. 
 
7. Gmina Łańcut wspierać będzie działania właścicieli lub posiadaczy, a takŜe 
podejmować samodzielne działania w celu : 
a) zahamowania procesów degradacji zabytków i doprowadzenia do poprawy 
    stanu ich zachowania, 
b) wyeksponowania poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu 
    kulturowego, 
c) zwiększenia atrakcyjności zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych 
    i edukacyjnych, 
d) wspierania inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na 

opiekę nad zabytkami. 
 

8. Prowadzić działania edukacyjne, które polegać będą w szczególności na : 
a) budowaniu klimatu społecznego zrozumienia i akceptacji dla idei ochrony  
     zabytków odczytywanych jako źródło toŜsamości, wiedzy i dumy z 
     przeszłości, tradycji, wiedzy o sposobie Ŝycia i pracy przodków; 
b) wspieraniu inicjatyw mających na celu edukowanie społeczeństwa, zwłaszcza  
    dzieci i młodzieŜy na rzecz ochrony dziedzictwa, ze szczególnym uwzględnieniem  
    tradycji lokalnych i idei małych ojczyzn; 
c) popularyzacji opieki nad zabytkami poprzez wszelkiego rodzaju konkursy  
    premiujące wiedzę i znawstwo dziedzictwa kulturowego; 
d)  informowaniu  innych właścicieli obiektów zabytkowych o moŜliwościach     
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     pozyskania środków na odnowę zabytków. 
e) publikowaniu materiałów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad    
     zabytkami w prasie lokalnej i na stronie internetowej Gminy Łańcut. 

 
V. INSTRUMENTY WDRAśANIA I OCENA WYNIKÓW 

GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI 
GMINY ŁAŃCUT 

 
   Cele i zadania, które zostały umieszczone w niniejszym Programie realizowane 
będą poprzez : 
1. Czynną współpracę władz samorządowych z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków oraz z: właścicielami i posiadaczami obiektów, diecezjami, organizacjami 
pozarządowymi i stowarzyszeniami regionalnymi, ośrodkami naukowymi; 
2. Działania własne Gminy : 
a) wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków obiektów, które winny być objęte 
ochroną; 
b) utrzymywanie, wykonywanie remontów i prac konserwatorskich przy obiektach 
zabytkowych będących własnością Gminy ; 
c) prowadzenie działań edukacyjnych , promocyjnych, itp. 

 
VI.  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI 

NAD ZABYTKAMI GMINY ŁA ŃCUT 
 
 Źródłem finansowania zadań wskazanych do realizacji w Programie, będą zarówno 
środki własne Gminy , które pozostają w dyspozycji lub w zasięgu władz 
samorządowych, jak równieŜ inne źródła (prywatne, rządowe, itp.), tj. 

• środki własne budŜetowe Gminy Łańcut na realizację zadań własnych, 
• środki znajdujące się w gestii wojewódzkiego konserwatora zabytków; 
• składki i zbiórki publiczne i finansowane ze środków ludności, 
• fundusze krajowe i zagraniczne w tym z Unii Europejskiej, 
• inne środki przewidziane prawem. 
 

VII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
Realizacja programu poddana będzie ocenie Rady Gminy  Łańcut po upływie dwóch 
lat od jego uchwalenia. 

 
  

 
 
 
        
 
 
 


