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dnia 29 września 2004 r., poz. 2153/.   
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żywiołu /Dz. U. z 2001 r., Nr 84, poz. 906/. 

       

11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r.             

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony             

Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. z 2012 r., Nr 81, poz. 461/.    

 

12. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach /Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, ze zm./ 
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17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych /Dz. U. z  2009 

r.  Nr 124, poz. 1030/.  

 

18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej  

samoobrony ludności /Dz. U. z 1993 r. Nr 91, poz. 421/. 

 

19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, 

powiatów i gmin /Dz. U. z 2002 r., Nr 96,poz. 850/. 

 

20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków   i trybu  

      planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych   

      państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego /Dz. U.          

z   2004 r., Nr 152, poz. 1599, ze. zm./.   

 

21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń 

osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny 

/Dz. U. z 2004 r., Nr 203, poz. 2081, ze zm./. 

       

22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń 

rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju /Dz. U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1872 ze. 

zm./.   

 

23. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń 

osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju /Dz. U. z 2004 r., Nr 229, poz. 2307, ze zm./.    

 

24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków  i sposobu 

przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego 

ochrony w czasie wojny oraz właściwości organów w tych sprawach /Dz. U. z 2004 r., 

Nr 34, poz. 294/. 

 

25. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w 

sprawie zabezpieczenia zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym 

niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą muzealiów oraz sposobów 

przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia /Dz. U. z 2008 r. Nr 

229, poz. 1528./. 
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26. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w 

sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji 

zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę 

niezgodnie z prawem /Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 661/. 

 

27. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 

1240, tekst jednolity z dnia 11. 02. 2012 r./. 

 

28. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010r.              

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu – Prawo budowlane /Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 

1623/.  

 

29. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2005r.                

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie osób i mienia /Dz. U. z 2005 

r. Nr 145, poz. 1221/.   

 

30. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych / Dz. U. z 2010 r.  

 

Nr 182,  poz. 1228/. 

 

31. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisany                               

w             Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. /Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318/. 

 

32. Normy postępowania w sprawach sztuki kościelnej wydane przez Konferencję 

Episkopatu Polski z dnia 25 stycznia 1973 r. 

 

33. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku 

informacyjnego umieszczanego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru 

zabytków /Dz. U. Nr 30, z 2004 r. poz. 259/.      

 

34. Decyzja Nr 250/MON  Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie 

przestrzegania zasad ochrony dóbr kultury w działaniach Sił Zbrojnych RP /Dz. 

Urzędowy MON  Nr 15 z 31.08.2005 r. ,poz. 135/.      
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2.      WSTĘP – KONCEPCJA  DZIAŁANIA 

Ochrona zabytków, na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, polega na 

planowaniu, przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć zapobiegawczych, dokumentacyjnych, 

zabezpieczających, ratowniczych i konserwatorskich, mających na celu ich uratowanie przed 

zniszczeniem, uszkodzeniem lub zaginięciem. 

2.1.    POWYŻSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA SĄ REALIZOWANE POPRZEZ: 

1. Zapobieganie i prowadzenie prac przygotowawczych - w czasie poprzedzającym 

wystąpienie konfliktu zbrojnego lub sytuacji kryzysowej. 

2. Podwyższenie gotowości wprowadzonej w okresie narastania bezpośredniego zagrożenia 

poprzez właściwe organy kierowania kryzysowego,  

3. Reagowanie w czasie wystąpienia i trwania konfliktu zbrojnego lub sytuacji kryzysowej. 

4. Zabezpieczenie i dokumentowanie po ustąpieniu konfliktu zbrojnego lub sytuacji 

kryzysowej. 

5. Ochrona zabytków ruchomych. 

2.2. ZAPOBIEGANIE 

Zapobieganie i prowadzenie prac przygotowawczych obejmuje w szczególności 

następujące przedsięwzięcia i czynności: 

1. Opracowanie planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 

kryzysowych oraz ich aktualizację. 

2. Kontrolę i doskonalenie stanu technicznego zabytków. 

3. Instalowanie i utrzymanie w sprawności urządzeń i systemów zabezpieczenia zabytków,                   

w tym sygnalizacji wykrywania i alarmowania. 

4. Wykonywanie ewidencji i dokumentacji zabytków podlegających ochronie. 

5. Projektowanie i wykonywanie prac inżynieryjno - technicznych zabezpieczających przy 

zabytkach takich jak: 

 

a) podwyższenie klasy odporności ogniowej i poprawa właściwości konstrukcyjnych, 

b) zabezpieczenia przed skutkami wybuchów, wichur, śnieżyc, powodzi lub zalania   

z innych przyczyn, osunięć lub zapadnięć gruntu, 

c) odbudowa lub osłona fragmentów szczególnie wartościowych i narażonych na 

destrukcję. 

 

2.3. PODWYŻSZENIE GOTOWOŚCI 

1. Demontaż i ukrycie najcenniejszych detali architektonicznych i elementów wyposażenia. 

2. Przygotowanie i rozmieszczenie znaków Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie 

konfliktu zbrojnego wraz z Regulaminem wykonawczym do tej Konwencji oraz Protokołem 

o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja     

1954 r. (Dz. U. z 1957 r. Nr 46, poz. 212), zwanej dalej „Konwencją Haską”. 

3. Zgromadzenie i utrzymanie w gotowości urządzeń, sprzętu, narzędzi, opakowań, materiałów 
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niezbędnych do wykonywania prac zabezpieczających i działań ratowniczych. 

4. Zorganizowanie systemu monitorowania zagrożeń, alarmowania i powiadamiania. 

5. Wyznaczenie i przygotowanie zespołów ludzkich do prac zabezpieczających i działań 

ochronnych. 

6. Zorganizowanie współdziałania właścicieli, zarządców i użytkowników zabytków, organów 

administracji publicznej, specjalistycznych służb, jednostek i instytucji, Sił Zbrojnych RP 

oraz wolontariatu działań ochronnych. 

2.4. REAGOWANIE 

Reagowanie to zespół przedsięwzięć mających na celu zminimalizowanie strat wśród obiektów 

zabytkowych. Podczas reagowania prowadzi się akcje ratownicze oraz udziela wsparcia 

właścicielom  (administratorom)  obiektów zabytkowych  oraz podmiotom ratowniczym. 

2.5. ZABEZPIECZENIE 

Zabezpieczenie i dokumentowanie obejmuje: 

1. Zabezpieczenie zabytków przed dalszą destrukcją po ustąpieniu bezpośredniego 

zagrożenia. 

2. Dokumentowanie zdarzeń, strat i podjętych działań, 

3. Informowanie właściwych organów administracji publicznej, w szczególności 

wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz organów założycielskich o stratach, 

podjętych działaniach i ewentualnych potrzebach pomocy. 

 

2.6.    OCHRONA ZABYTKÓW RUCHOMYCH 

Ochrona zabytków ruchomych polega na podjęciu, w zależności od sytuacji i posiadanych 

możliwości , następujących czynności: 

a) zabezpieczenia ich przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, w miejscu stałego 

przechowywania, oraz na zorganizowaniu stałego dozoru, 

b) przemieszczenia do innych, przygotowanych pomieszczeń jednostki organizacyjnej. 

c) rozśrodkowania zabytków do innych wytypowanych i przygotowanych obiektów            

w tej samej miejscowości. 

d) ewakuacji do uprzednio wyznaczonych przygotowanych obiektów poza 

miejscowością ich stałego przechowywania, jeżeli nie ma możliwości ich 

właściwego zabezpieczenia na miejscu lub w tej samej miejscowości, oraz 

zapewnienia stałego dozoru. 

e) ewakuacji najcenniejszych zabytków za granicę w przypadku konfliktu zbrojnego, 

f) przyjmowania, na wniosek właściciela lub posiadacza, cennych zabytków na 

czasowe przechowywanie przez publiczne jednostki organizacyjne kultury. 
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3. CHARAKTERYSTYKA  ZASOBÓW  I  ROZMIESZCZENIE 

ZABYTKÓW  ORAZ  STOPNIA  ICH  SPODZIEWANEGO ZAGROŻENIA 

 

Gmina Rakoniewice jest gminą miejsko-wiejską  położoną    w południowo-zachodniej 

części powiatu grodziskiego pomiędzy Grodziskiem Wlkp. a Wolsztynem,  w zachodniej części 

województwa wielkopolskiego, w odległości ok. 60 km od Poznania przy drodze nr 32 Poznań-

Zielona Góra. 

 Obiekty architektury i budownictwa wpisane do rejestru zabytków na terenie gminy 

Rakoniewice prezentują zróżnicowany stan zachowania. Najlepiej zachowane są obiekty będące 

własnością kościoła i gminy, poza jednostkowymi przypadkami, są w stanie zadowalającym.              

W gorszym stanie prezentuje się część zabytków będąca własnością prywatną. 

 Na terenie Gminy Rakoniewic znajduje się 29 obiektów wpisanych do rejestru zabytków.  

 

3.1.Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych  wpisanych  do rejestru 

zabytków 
 

Lp. Miejscowość Obiekt Datowanie Nr rej. zab. 

1. Gnin 

Zespół dworski: 

  - dwór 

  - park 
 

Pocz. XX  

18/Wlkp/A 

1980/A 

2. Jabłonna 

Kościół ewangelicki , ob. Rzym-kat. Par. 

p.w. najświętszego Serca Jezusa 

 

Kościół cmentarny p.w. św. Michała drew. 
 

1852, 1950 

 

 

1 poł. XVIII 

2567/A 

 

 

883/A 

3. Kuźnica Zbąska 

Dom nr 21 drewno 

Zagroda 23 

    - dom, szach 

Dom nr 26 szach 

Dom nr 27 szach 

Dom nr 28 szach 

Dom nr 29 szach 

Stodoła , drew. 

Dom 30 szach 

 

Pocz. XIX 

Pocz. XIX 

Pocz. XIX 

Pocz. XIX 

Pocz. XIX 

Pocz. XIX 

1 poł. XIX 

1 poł. XIX 

Pocz. XIX 

2064/A 

2044/A 

 

2047/A 

2063/A 

2046/A 

2043/A 

2043/A 

2045/A 

4. Rakoniewice 

Kościół par. św. Marcina i Stanisława 

Biskupa  

Kościół ewangelicki  

Zespól pałacowy : 

  -  pałac  

  -  park 

  -  tereny d. ogrodów 

Dom z ogrodem ul. Garbary 7 

Dom ul. Kościelna 6 

Dom Rynek 1 

Dom Rynek 2 

Dom Rynek 5 mur-drew. 

Dom Rynek 40 szach. 

Dom Rynek 41 szach. –mur. 

Dom ul. Zamkowa 1 

Historyczny układ urbanistyczny 

1797 

1913-1917 

1763 

 

1830, 1897-98 

XVII/XIX 

- 

1900 

XVIII 

XIX 

XVIII 

2poł.XVIII,XIX 

1poł.XVII, XIX 

Poł. XVIII 

Poł. XIX 

XIV - XIX 

2244/A 

 

2530/A 

 

329/A 

134/A 

1955/A 

2338/A 

894/A 

893/A 

576/55/A 

575/55/A 

352/30/A 

353/30/A 

895/A 

475/Wlkp/A 
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5. Rostarzewo 

Kościół ewangelicki ob. Rzym.-kat. Fil. P. 

w. MB nieustraszonej Pomocy 

Ratusz  

Układ urbanistyczny d. miasta, ob. Wsi 
 

1886 

 

1786 

XVII - XIX 

2566/A 

 

350/30/A 

435/Wlkp/A 

6. Ruchocice 
Kościół p. w. św. Urszuli drewn. 

Park 
 

I poł. XVII 

Pocz. XIX 

2462/A 

2007/A 

7. Wioska 
Zespól pałacowy: 

  - pałac 

  - park 
 

 

1880 

2 poł. XIX 

 

1729/A 

1729/A 

 

 

3.2. Wykaz pozostałych obiektów zabytkowych nieruchomych w ewidencji 

zabytków : 

 
RAKONIEWICE 

ZESPÓŁ KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO: 

a) kościół, ob. Muzeum Pożarnictwa, szach., 1763 r. 

b) pastorówka, ob. dom, Powstańców Wielkopolskich 2, mur.,          

     poł. XVIII w. 

CMENTARZ RZYMSKOKATOLICKI, ul. Zamkowa, XIX w. 

CMENTARZ EWANGELICKI, ul. Piaskowa, k. XVIII w. 

SZKOŁA, ul. Nowotomyska 1, mur., 1905 r. 

SZKOŁA, ob. Muzeum, ul. Kościelna, mur., k. XIX w. 

POCZTA, ul. Pocztowa 16, mur.,1910 r. 

ZESPÓŁ DWORCA KOLEJOWEGO: 

a) dworzec, mur., 1905 r. 

b) budynek gospodarczy, mur., 1905 r. 

c) dom pracowników kolei, ul. Dworcowa 4, mur., pocz. XX w. 

d) dom pracowników kolei, ul. Kolejowa 4, mur., pocz. XX w. 

e) dom pracowników kolei, ul. Kolejowa 18, mur., pocz. XX w. 

f) dom pracowników kolei, ul. Kolejowa 32, mur., pocz. XX w. 

g) dom pracowników kolei, ul. Kolejowa 34, mur., pocz. XX w. 

 

RESTAURACJA ŻYDOWSKA, ob. dom., ul. Grodziska 35, mur., k. XIX w. 

 

REMIZA STRAŻACKA, ul. Krystyny 30, mur., 1924 r. 

ZESPÓŁ PAŁACOWO-FOLWARCZNY: 

a) rządcówka, mur., 1883 r. 

b) dom kołodzieja i kowala, mur., 1890 r. 

c) dom gorzelanego, mur., pocz. XX w. 
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d) trojak, ob. dom nr 7, mur., 1840 r. 

e) trojak, ob. dom nr 8, mur., 1840 r. 

f) trojak, ob. dom nr 9, mur., 1840 r. 

g) trojak, ob. dom nr 10, mur., 1840 r. 

h) obora, mur., k. XIX w. 

i) stodoła, mur., 1904 r. 

j) spichlerz, mur., pocz. XX w. 

k) gorzelnia, mur., pocz. XX w. 

l) dom ogrodnika, mur., 1830 r. 

m) pozostałości ogrodzenia z bramą, mur., 1830 r. 

n) park krajobrazowy, XIX w. 

ZESPÓŁ FOLWARCZNY, tzw. Folwark Kliema, ul. Zamkowa: 

a) pałacyk, ob. dom nr 3, mur., ok. 1870 r. 

b) dom pracowników folwarku, ul. Zamkowa 5, mur., ok. 1910 r. 

c) dom pracowników folwarku, ul. Zamkowa 6, mur., ok. 1910 r. 

d) obora, mur., k. XIX w. 

e) cielętnik, mur., k. XIX w. 

ul. Dworcowa 

DOM NR 5, mur., l. 80 XX w. 

ul. Grodziska 

DOM NR 2, mur., l. 20 XX w. 

DOM NR 3, szach.-mur., XVIII w. 

DOM NR 5, mur., pocz. XX w. 

DOM NR 15, mur., 1 ćw. XX w. 

DOM NR 16, mur., 1900 r. 

DOM NR 20, mur., ok. 1900 r. 

DOM NR 27, mur., XVIII/XIX w. 

DOM NR 31, mur., przed 1914 r. 

ul. Kościelna 

DOM NR 3, mur., ok. poł. XIX w. 

DOM NR 5, mur., k. XIX w. 

DOM NR 8, mur., k. XVIII w. 

DOM NR 13, mur., 2 poł. XIX w. 

DOM NR 15, mur., XVIII/XIX w. 

DOM NR 16, mur., 2 poł. XIX w. 
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DOM NR 18, mur., 2 poł. XIX w. 

ul. Krystyny 

DOM NR 1, mur., ok. 1900 r. 

DOM NR 8, mur., pocz. XX w. 

DOM MR 13, mur., poł. XIX w. 

DOM NR 16, mur., pocz. XX w. 

DOM NR 26, mur., 1 ćw. XX w. 

DOM NR 27 z oficyną, mur., pocz. XX w. 

DOM NR 29, mur., 2 poł. XIX w. 

SPICHLERZ, ob. dom nr 42, mur., k. XIX w. 

ul. Pocztowa 

DOM NR 1, mur., pocz. XX w. 

DOM NR 2, mur., k. XIX w. 

DOM NR 4, mur., pocz. XX w. 

DOM NR 6, mur., pocz. XX w. 

DOM NR 7, mur., pocz. XX w. 

DOM NR 11, mur., pocz. XX w. 

DOM NR 13, mur., k. XIX w. 

DOM NR 27, mur., ok. poł. XIX w. 

DOM NR 28, mur., 4 ćw. XIX w. 

ul. Powstańców Wielkopolskich 

DOM NR 3, mur., k. XIX w. 

DOM NR 4, mur., k. XIX w. 

DOM NR 6, mur., 4 ćw. XIX w. 

DOM NR 7, mur., 4 ćw. XIX w. 

DOM NR 8, mur., ok. 1900 r. 

DOM NR 20, mur., 2 poł. XIX w. 

DOM NR 11, mur., 4 ćw. XIX w. 

DOM NR 12, mur., 4 ćw. XIX w. 

DOM NR 13, mur., pocz. XX w. 

DOM NR 14, mur., 4 ćw. XIX w. 

DOM NR 15, mur., XIX/XX w. 

DOM NR 16, mur., k. XIX w. 

DOM NR 17, mur., k. XIX w. 

DOM NR 18, mur., 4 ćw. XIX w. 
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DOM NR 19, mur., 4 ćw. XIX w. 

DOM NR 20, mur., 1905 r. 

DOM NR 21, mur., k. XIX w. 

DOM NR 22, mur., XIX w. 

DOM NR 23, mur., pocz. XX w. 

DOM NR 24, mur., k. XIX w. 

DOM NR 25, mur., 1909 r. 

DOM NR 30, mur., l. 20 XX w. 

DOM NR 31, mur., pocz. XX w. 

DOM NR 35, mur., pocz. XX w. 

DOM NR 36, mur., pocz. XX w. 

DOM NR 39, mur., pocz. XIX w. 

DOM NR 42, mur., pocz. XX w. 

ul. Wolsztyńska 

DOM NR 8, mur., ok. poł. XIX w. 

DOM NR 9, mur., ok. poł. XIX w. 

DOM NR 10, mur., ok. 1880 r. 

DOM NR 13, mur., pocz. XX w. 

DOM NR 19, mur., 1 poł. XIX w. 

DOM NR 20, mur., 1 poł. XIX w. 

DOM NR 22, mur., k. XIX w. 

 

ul. Zamkowa 

DOM NR 11, mur., k. XIX w. 

DOM NR 12, mur., ok. poł. XIX w. 

GAZOWNIA, ul. Zamkowa 7, mur., 1907 r. 

FABRYKA CYGAR, ul. Dworcowa 6, mur., ok. 1910 r. 

MŁYN MECHANICZNY, ul. Pocztowa, mur., 1905 r. 

SPICHLERZ, ul. Garbary, mur., 2 poł. XIX w. 

 

BLINEK 

CMENTARZ EWANGELICKI, XIX w. 

SZKOŁA OB. ŚWIETLICA, mur., pocz. XX w. 

ZAGRODA NR 19: 

a) budynek inwentarski, mur.-drewn., pocz. XX w. 
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b) stodoła, drewn., pocz. XX w. 

DOM NR 2, mur., 1913 r. 

DOM NR 7, drewn., poł. XIX w. 

DOM NR 21, mur.-drewn., ok. poł. XIX w. 

DOM NR 29, mur., 1913 r. 

 

BŁOŃSKO 

CMENTARZ EWANGELICKI, XIX w. 

DOM NR 3, szach., 1880 r. 

DOM NR 7, drewn.-mur., ok. poł. XIX w. 

DOM NR 45, mur., pocz. XX w. 

STODOŁA w zagrodzie nr 10, drewn., 2 poł. XIX w. 

 

CEGIELSKO 

STODOŁA FOLWARCZNA, mur., k. XIX w. 

 

FAUSTYNOWO 

DOM Z CZĘŚCIĄ GOSPODARCZĄ, szach., XIX w. 

 

GŁODNO 

CMENTARZ EWANGELICKI, XIX w. 

SZKOŁA OB. DOM, mur., 1886 r. 

DOM NR 2, szach., 2 poł. XIX w. 

DOM NR 8, mur., k. XIX w. 

DOM NR 22, mur., k. XIX w. 

DOM NR 23, mur., 1913 r. 

DOM NR 24, mur., l. 20 XX w. 

 

GOŹDZIN 

CMENTARZ EWANGELICKI, XIX w. 

CMENTARZ EWANGELICKI, XIX w. 

DOM NR 62, szach., ok. poł. XIX w. 
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GNIN 

CMENTARZ PRZYKOŚCIELNY (kościół spalony w 1945 r.), XVIII w. 

CMENTARZ RZYMSKOKATOLICKI, XIX w. 

PLEBANIA OB. DOM NR 22, mur., ok. 1900 r. 

FOLWARK PROBOSZCZOWSKI: 

a) obora, ob. w zagrodzie nr 21, mur., k. XIX w. 

b) stajnia i chlew, ob. w zagrodzie nr 23, mur., k. XIX w. 

c) stodoła, ob. w zagrodzie nr 20 i 21, mur., 1896 r. 

SZKOŁA OB. DOM NR 1, mur., k. XIX w. 

ZESPÓŁ DWORSKO-FOLWARCZNY: 

a) dwojak, ob. dom nr 39, mur., k. XIX w. 

b) ośmiorak, ob. dom nr 40, mur. ,k. XIX w. 

c) chlew, mur., k. XIX w. 

d) spichlerz, mur., k. XIX w. 

DOM NR 12, mur., 1910 r. 

 

GOLA 

CMENTARZ EWANGELICKI, XIX w. 

DOM NR 22, szach., XIX/XX w. 

 

JABŁONNA 

a) plebania, ul. Kościelna 10, mur., 2 poł. XIX w. 

ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO: 

a) cmentarz przykościelny, XVIII w. 

CMENTARZ EWANGELICKI, XIX w. 

SZKOŁA OB. PRZEDSZKOLE, mur., 1909 r. 

SZKOŁA OB. BIBLIOTEKA, ul. Kościelna 20, mur., l. 20 XX w. 

POSTERUNEK POLICJI NIEMIECKIEJ OB. DOM, ul. Nowotomyska 7, mur., 1941-1942 r. 

ul. Grodziska 

ZAGRODA NR 17: 

a) dom, mur., 1 ćw. XX w. 

b) stodoła, szach.-mur., pocz. XX w. 

ul. Kościelna 

DOM NR 8, mur., pocz. XX w. 

DOM NR 16, mur., przed 1914 r. 
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DOM NR 31, drewn., 4 ćw. XVIII w. 

DOM NR 49, mur., 1938 r. 

DOM NR 50, mur., 1 ćw. XX w. 

DOM NR 51, szach., 1 poł. XIX w. 

DOM NR 55, mur., pocz. XX w. 

ul. Leśna 

DOM NR 7, szach., pocz. XX w. 

ul. Nowotomyska 

DOM NR 14, mur., pocz. XX w. 

ul. Rakoniewicka 

DOM NR 8, mur., 1911 r. 

SPICHLERZ, ul. Kościelna, mur., pocz. XX w. 

STODOŁA, ul. Grodziska, szach-drew., pocz. XX w. 

 

JÓZEFIN 

POZOSTAŁOŚCI ZESPOŁU DWORSKIEGO 

a) sześciorak, ob. dom, mur., przed 1880 r. 

 

KOMORÓWKO 

CMENTARZ EWANGELICKI, XIX w. 

SZKOŁA OB. DOM, mur., ok. 1900 r. 

DOM NR 16, mur., 2 poł. XIX w. 

DOM NR 18, mur., ok. poł. XIX w. 

DOM NR 19, mur., przed 1900 r. 

DOM NR 43, szach., k. XIX w. 

CHMIELARNIA, ob. obora w zagrodzie nr 40, mur.-drewn., przed 1900 r. 

 

KUŹNICA ZBĄSKA 

CMENTARZ EWANGELICKI, XIX w. 

SZKOŁA OB. DOM NR 19, mur., przed 1900 r. 

ZAGRODA NR 29: 

a) dom, szach., 1 poł. XIX w. 

b) stodoła, drewn., ok. poł. XIX w. 

DOM NR 23, szach., pocz. XIX w. 
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ŁĄKIE 

SZKOŁA OB. DOM, mur., 1908 r. 

 

 NAROŻNIKI 

CMENTARZ EWANGELICKI, XIX w. 

STODOŁA W ZAGRODZIE NR 7, pruski mur., 1901 r. 

 

RATAJE 

CMENTARZ EWANGELICKI, XIX w. 

POZOSTAŁOŚCI ZESPOŁU FOLWARCZNEGO: 

a) ośmiorak, ob. dom nr 26, mur., XIX/XX w. 

b) stajnia, mur., ok. 1890 r. 

DOM NR 13, mur., pocz. XX w. 

 

ROSTARZEWO 

ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PAR. P.W. ŚW. JÓZEFA: 

a) kościół, mur., 1928 r. 

b) plebania, mur., 1870 r. 

CMENTARZ RZYMSKOKATOLICKI, 1932 r. 

CMENTARZ EWANGELICKI, 2 poł. XIX w. 

SZKOŁA, ul. Szkolna 7, mur., pocz. XX w. 

ZESPÓŁ DWORCA KOLEJOWEGO: 

a) dworzec, mur., 1905 r. 

b) dom pracowników kolei, ul. Szkolna 11, mur., pocz. XX w. 

c) szalet, mur., 1905 r. 

d) wieża ciśnień, mur., 1905 r. 

ul. Rakoniewicka 

DOM NR 37a, mur., przed 1914 r. 

pl. Powstańców Wielkopolskich 

DOM NR 1, mur., k. XIX w. 

DOM NR 18, mur., 1927 r. 

DOM NR 22, mur., ok. poł. XIX w. 

DOM NR 26, mur., k. XIX w. 

ul. Strzelecka 

DOM NR 1, mur., ok. 1900 r. 
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ul. Szkolna 

DOM NR 4, mur., XIX w. 

ul. Wolsztyńska 

DOM NR 3, mur., ok. 1900 r. 

DOM NR 15, mur., pocz. XX w. 

DOM NR 22, mur., 1934 r. 

DOM NR 27, mur., 1 ćw. XX w. 

 

RUCHOCICE 

ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PAR. P.W. ŚW. URSZULI: 

a) plebania, ul. Dworcowa 2, mur., k. XIX w. 

CMENTARZ RZYMSKOKATOLICKI, XIX w. 

SZKOŁA, mur., pocz. XX w. 

ZESPÓŁ DWORCA KOLEJOWEGO: 

a) dworzec kolejowy, mur., pocz. XX w. 

b) dom kolejarzy, mur., pocz. XX w. 

GOSPODA OB. DOM, ul. Wspólna 1, mur., pocz. XX w. 

ZESPÓŁ FOLWARCZNY: 

a) oficyna ob. dom, ul. Drzymały 13, mur., pocz. XX w. 

b) ośmiorak, ob. dom, ul. Wspólna 2, mur., pocz. XX w. 

c) stajnia ob. magazyn, mur., k. XIX w. 

d) kurnik ob. magazyn, mur., 1900 r. 

e) stodoła, mur., k. XIX w. 

ul. Poznańska 

DOM NR 1, mur., 1912 r. 

DOM NR 3, mur., 1913 r. 

DOM NR 18, mur., k. XIX w. 

 

STODOLSKO 

CMENTARZ EWANGELICKI, XIX w. 

DOM NR 49, mur., pocz. XX w. 

 

TARNOWA 

CMENTARZ EWANGELICKI, XIX w. 

CMENTARZ EWANGELICKI, XIX w. 
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SZKOŁA OB. DOM, mur., k. XIX w. 

GOSPODA, mur., pocz. XX w. 

DOM NR 30, mur., 2 poł. XIX w. 

DOM NR 36, mur.-szach., 1901 r. 

DOM NR 61, mur., XIX/XX w. 

 

TERESPOL 

SZKOŁA, mur., 1880 r. 

DOM NR 1, mur., pocz. XX w. 

 

WIOSKA 

SZKOŁA, mur., XIX/XX w. 

ZESPÓŁ PAŁACOWO-FOLWARCZNY: 

a) pałac, mur., 1880 r. 

b) ośmiorak, mur., 2 poł. XIX w. 

c) gorzelnia ob. dom nr 44, mur., ok. 1880 r. 

d) kuźnia, mur., ok. 1880 r. 

e) ogrodzenie z bramą, mur., ok. 1880 r. 

f) park krajobrazowy, 2 poł. XIX w. 

DOM NR 59, mur., k. XIX w. 

DOM NR 92, mur., XIX/XX w. 

 

WOLA JABŁOŃSKA 

DOM NR 10, drewn., 1776 r. 

DOM NR 38, drewn., k. XIX w. 

DOM NR 43, drewn., 1 poł. XIX w. 

DOM NR 47, drewn.-mur., 1832 r. 

DOM NR 59, drewn., 1864 r. 

ZESPÓŁ BUDYNKÓW W ZAGRODZIE NR 11: 

a) budynek gospodarczy, mur.-drewn., ok. 1900 r. 

b) budynek gospodarczy, mur.-drewn., ok. 1900 r. 
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3.3.   Zespoły najcenniejszych zabytków ruchomych 
 

 

 

 Na terenie miasta i gminy Rakoniewice zabytki ruchome stanowią wyposażenie i wystrój 

obiektów sakralnych.  

 

 

 

3.4. Wykaz stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków  

 
 

 

 Na terenie gminy Rakoniewice nie ma stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru 

zabytków. 

  
 

4. WYKAZ ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH NA TERENIE GMINY 

RAKONIEWIC PODLEGAJĄCYCH ZABEZPIECZENIU W RAZIE 

SYTUACJI KRYZYSOWYCH LUB NA WYPADEK KONFLIKTU 

ZBROJNEGO 

 

 Na terenie Gminy Rakoniewice  znajdują się 13 obiektów zabytkowych podlegających  

zabezpieczeniu w razie sytuacji kryzysowej lub na wypadek konfliktu zbrojnego. Obiekty te 

znajdują się zarówno przy głównych drogach, jak i z dala od głównych traktów. 

   Obiekty architektury i budownictwa wpisane do rejestru zabytków na terenie gminy 

Rakoniewice prezentują zróżnicowany stan zachowania. Najlepiej zachowane są obiekty będące 

własnością kościoła i gminy, poza jednostkowymi przypadkami, są w stanie zadowalającym.           

W gorszym stanie prezentuje się część zabytków będąca własnością prywatną. 

 
RAKONIEWICE 
 

1. Kościół parafialny pw. św. Marcina i św. Stanisława Biskupa. Znajduje się przy 

drodze krajowej nr 32 w m. Rakoniewice 

współrzędne geograficzne:  

długość 16° 16′ 27″E szerokość 52° 8′ 16″N. 

Pierwotny kościół był drewniany. W latach 

1540- 1677 świątynia była w rękach 

protestantów. Kościół podupadł i na początku 

XVIII wieku został rozebrany.  Na jego 

miejscu powstał murowany, wzniesiony jako. 

barokowy, jednonawowy z wieżą na osi w latach 1797 - 1805 przez Ewę 

Zakrzewską, wdowę po kasztelanie santockim, dziedzicu Rakoniewic.                
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Od początku patronem rakoniewickiego kościoła był św. Marcin. Później 

wezwanie rozszerzono o drugiego patrona – św. Stanisława biskupa.                         

Na przełomie lat 1914/1915 kościół został 

gruntownie przebudowany i powiększony 

przez znanego architekta wielkopolskiego 

Rogera Sławskiego przy współudziale 

Stanisława Wojciechowskiego 

(budowniczego z Rakoniewic). Z dawnego 

kościoła pozostały jedynie ściany zewnętrzne 

oraz fragment wieży, wsparty na dwóch 

filarach. Wraz z pozostawieniem 

pierwotnego obrysu wprowadzone zostały do wnętrza nowe sklepienia w formie 

półczaszy i krzyżowe.  Fasada otrzymała neobarokowy wystrój odwołujący się 

formą do kościoła Wizytek w Warszawie. Dobudowano prezbiterium, obie 

zakrystie oraz nawę poprzeczną  z dwoma ołtarzami. Obniżono wieżę do kalenicy 

dachu. Zakrystia od strony północnej została zaadaptowana pod lożę, w której 

podczas nabożeństw zasiadali m.in. fundatorzy przebudowy kościoła. W 1924 r. 

kościół został konsekrowany. W 1933 r. został odnowiony. Dwukondygnacyjna 

fasada kościoła ozdobiona jest kolumnami jońskimi. Kościół orientowany, 

neobarokowy. W 2 poł. XX w. kościół zmodernizowano i odnowiono. 

Przeprowadzono jego elektryfikację. Wymieniono pokrycie dachowe, osuszono           

i wymieniono tynki. Stan zachowania dobry. 

 

2. Kościół ewangelicki, obecnie muzeum. Znajduje się przy ul. Kościelnej nr 1         

w m. Rakoniewice. Współrzędne geograficzne: 

długość  16° 16′ 22″E  szerokość 52° 8′ 24″N. 

Pobudowany w 1763 r. dla kolonistów niemieckich. 

Budynek drewniany o konstrukcji ścian wykonanej w 

technice szachulcowej.  W 1781 r. dobudowano do 

kościoła wieżę – wcześniej przepisy zabraniały 

budowania wież na ewangelickich kościołach. Do 

pierwotnej prostokątnej halowej nawy dobudowano od zachodniej strony 

drewnianą, oszalowaną wieżę na rzucie kwadratu. Na wieży umocowano zegar 

z oryginalnym mechanizmem z 1781 roku. Dach i kopułę hełmu wieży pokryto 

gontami. Hełm wieży, na której zamontowano dzwony, zakończony jest iglicą. 

Obecnie kościół pełni funkcję muzealną.  W 1974 r. powstało tutaj Wielkopolskie 

Muzeum Pożarnictwa, które jest jedną z najstarszych tego typu placówek w kraju. 

Od 1995 r. Muzeum stanowi Oddział 

Zamiejscowy Centralnego Muzeum Pożarnictwa 

PSP w Mysłowicach. Eksponaty zgromadzone 

w Muzeum wypełniają w całości parter i dwa 

piętra balkonowe. Różnorodne zbiory liczące 

około 4 tys. eksponatów dokumentują tradycje i 

różne formy działalności straży pożarnej na 

terenie Wielkopolski. Obiekt jest  w 
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zadowalającym stanie technicznym i prowadzone są w nim bieżące naprawy                  

i zabezpieczenia. 

3. Pałac w stylu neorenesansowym, zwany również 

pałacem Czarneckich. Znajduje się przy ul. 

Zamkowej w m. Rakoniewice . Współrzędne 

geograficzne:  

długość  16° 16′ 11″E     szerokość 52° 07′ 53″N. 

Został wybudowany około roku 1840 przez 

Florentynę i Marcelego hr. Czarneckiego.  W 

latach 1897 -1898 dobudowano do korpusu pałacu niższe skrzydła. Elewację 

frontową zdobi balkon wsparty na czterech kolumnach oraz dwie ośmiokątne 

wieżyczki po obu bokach pałacu, w których umieszczono klatki schodowe. Przed 

pałacem szeroki podjazd łączący się z aleją lipową. Obiekt wymaga prowadzenia 

systematycznych prac zabezpieczających. Tynki są zawilgocone, naprawy 

wymagają opierzenia i rynny. Wskazany przegląd stanu zachowania pokrycia 

dachowego oraz konstrukcji więźby dachowej. Od 2011r. właścicielem jest Gmina 

Rakoniewice. 
 

 

4. Zespół zabudowań folwarcznych. Znajduje się przy ul. Zamkowej  m. 

Rakoniewice . Współrzędne geograficzne:  

długość  16° 16′ 12″E     szerokość 52° 07′ 59″N. które służą 

obecnie jako budynki mieszkalne w stanie dostatecznym. 

Obiekty są współwłasnością mieszkańców, którzy w miarę 

możliwości starają się prowadzić bieżące naprawy               

i remonty. Stan zadowalający. 
  

 

5. Zespół zabudowy mieszkalnej będący pozostałością pierwotnej zabudowy miasta. 

Współrzędne geograficzne:  

długość  16° 16′ 20″E     szerokość 52° 08′ 22″N. Są to m.in. 

domy podcieniowe przy rynku (Plac Powstańców Wlkp. nr 

1, 2, 5, 40, 41).  Propagatorem ich budowy był Maciej 

Radomicki, dziedzic Rakoniewic w latach 1695-1729. 

Przeciętny dom miał 17 m długości bez podcienia i 6-7 m 

szerokości, ustawiony był szczytem do rynku, obejmował 

frontem całą szerokość działki,                       z 

charakterystycznym wystającym piętrem wspartym na 

pięknie zdobionych podcieniach. Składał się najczęściej z 

dwóch izb na parterze przedzielonych na środku ciemną kuchnią oraz jednego lub 

dwóch pokoi na poddaszu. Wzdłuż domu na parterze prowadziła długa sień. 

Przedni pokój służył najczęściej jako warsztat lub sklep. W 1928 r. pożar strawił 

większość drewnianej zabudowy miasta. Do obecnych czasów przetrwały tylko 

cztery osiemnastowieczne domy podcieniowe szachulcowe i murowano-

szachulcowe - na północnej stronie rynku pod nr 2 dom pastora i pod nr 5 dom 

bednarza. Na zachodniej stronie rynku pod nr 41 dawny zajazd przebudowany w 

1850 r. na kuźnię, a pod nr40 mieściła się piekarnia. Obiekty te stanowią 
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własność prywatną. Stan techniczny obiektów jest zadowalający, aczkolwiek 

część wymaga prac remontowych.  

GNIN  

1. Zespół dworski w pochodzi z początku XX w.  

Znajduje się m. Gnin. Współrzędne geograficzne:  

 długość  16° 18′ 27″E         szerokość 52° 11′ 44″N. 

Obecnie stanowi własność Spółdzielni Rolniczej              

i jest zasiedlony przez lokatorów.  Obiekt wymaga 

prac remontowych. Tynki i mury są zawilgocone, 

pokrycie dachowe do wymiany. Park zaniedbany              

i przetrzebiony. Konieczna rewitalizacja całego 

zespołu. 

 

WIOSKA  

1. Zespół pałacowy znajduje się m. Wioska przy drodze powiatowej nr 3579P . 

Współrzędne geograficzne:  

długość  16° 14′ 46″E     szerokość 52° 11′ 

16″N.  wybudował hrabia Oskar von 

Schlieffen w 1880 roku, a hrabina ze swoją 

córką Friedą założyły park krajobrazowy  o 

powierzchni ok. 3 ha, który otacza pałac. 

W końcu XIX w. pałac został rozbudowany 

o wydłużone skrzydła boczne, znacznie 

większe od starszej części. Zwarta bryła pałacu jest zwieńczona krenelażem 

z ośmiobocznymi sterczynami. Na elewacji ogrodowej umieszczono datę budowy 

Obecnie zespół stanowi mienie prywatne i jest nieużytkowany. W obiekcie nie 

przeprowadzano poważniejszych prac remontowych. W parku, w którym 

zachował się nieliczny starodrzew wykonano tylko niezbędne prace porządkowe.  

 

 

RUCHOCICE  

1. Kościół p.w. św. Urszuli z 1 poł. XVIII. Znajduje się m. Ruchocice  przy drodze 

krajowe nr 32. Współrzędne geograficzne: 

długość  16° 20′ 02″E     szerokość 52° 10′ 52″N.   

Fundatorami tego drewnianego kościoła krytego 

dwuspadowym dachem gontowym z wieżyczką 

na sygnaturkę, są rodziny Kazimierza Kierskiego 

i Samuela Tysiewicza. Obiekt powstał w latach 

1730-1737. W roku 1739 został konsekrowany. 

Jest to budowla jednonawowa, orientowana, 

konstrukcji zrębowej, z zewnątrz oszalowana  i wzmocniona lisicami, na 

podmurówce ceglanej. Prezbiterium nieco wyższe i węższe od nawy, zamknięte 

trójbocznie. Łączy się od północy z zakrystią. Od zachodu do kościoła przylega 

niska kruchta. W wyposażeniu wnętrza zachowały się trzy późnobarokowe ołtarze 

i niewielkie organy z dekoracją rokokową. W XIX w. kościół był restaurowany.  
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Obiekt jest w dobrym stanie technicznym, po remoncie generalnym konstrukcji 

ścian oraz więźby dachowej. W 2003 roku została wykonana konserwacja ołtarzy. 

 

JABŁONNA 

1. Kościół ewangelicki ob. rzymskokatolicki p.w. Najświętszego Serca Jezusa 

Znajduje się m. Jabłonna przy ul. Kościelnej. 

Współrzędne geograficzne:  

długość  16° 12′ 24″E     szerokość 52° 12′ 19″N. Został 

zbudowany w 1852 roku. z wieżą o piramidalnym 

hełmie, murowany, kryty dachówką. W  1948 r. 

dobudowano prezbiterium i zakrystię. Stan techniczny 

obiektu zadowalający, występuje jedynie nieznaczne zawilgocenie partii murów 

obwodowych. 

 

2. We wschodniej części wsi w m. Jabłonna przy ul. Św. Michała. Współrzędne 

geograficzne:  

długość  16° 12′ 41″E     szerokość 52° 12′ 24″N. Znajduje 

się drewniany kościół p.w. św. Michała wzniesiony w 

1 połowie XVIII w. (przed 1725 r.), pełniący obecnie 

funkcję kościoła cmentarnego. Jest to budowla 

orientowana, konstrukcji sumikowo - łątkowej, z 

zewnątrz oszalowana, na niskiej podmurówce        z kamienia polnego i cegły, na 

planie prostokąta, zamknięta od wschodu trójbocznym prezbiterium. Przylegająca 

do bryły świątyni zakrystia   i kruchta dobudowane zostały nieco później – w 

1872 r.. Dwuspadowy dach pokryty jest blachą cynkową, a w jego części 

zachodniej góruje ażurowa wieżyczka na sygnaturkę z hełmem blaszanym. Stan 

techniczny dobry. 

 

ROSTARZEWO 

1. Kościół p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w m. 

Rostarzewo przy ul. Rakoniewickiej. Współrzędne 

geograficzne: długość  16° 12′ 01″E szerokość 52° 07′ 58″N.  

Ewangelicki, obecnie rzymskokatolicki, zbudowany został w 

1886 roku, murowany, kryty dachówką. Stan techniczny 

obiektu jest dobry, nie wymaga prowadzenia prac 

remontowych.  

 

2. W Rostarzewie znajduje się jeszcze murowany kościół parafialny p.w. św. 

Józefa,  przy ul. Rakoniewickiej współrzędne 

geograficzne:  

długość  16° 12′ 18″E szerokość 52° 08′ 08″N. 

Pobudowany w 1929 r. po powtórnym erygowaniu 

parafii w 1925 r., która po raz pierwszy była 

erygowana w 1401 r. Pobudowany został w miejscu 

wcześniej rozebranego, jednak nie jest obiektem 

rejestrowym. Jego stan jest dobry.  
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3. Ratusz barokowy w m. Rostarzewo przy drodze krajowe nr 32. Współrzędne 

geograficzne: 

długość  16° 12′ 03″E szerokość 52° 07′ 58″N.zbudowany został w XVIII wieku, 

na kamiennej podmurówce, ściany otynkowane, na 

poziomie parteru murowane, wyżej  w konstrukcji 

szkieletowej wypełnionej cegłami. Przykryty 

dachem czterospadowym, łamanym, pokrytym 

gontem, na kalenicy drewniana czworoboczna 

wieżyczka zegarowa zwieńczona stożkowym 

hełmem         z kulą i chorągiewką z datą 1768. Posadowiony na planie zbliżonym 

do kwadratu, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Na osiach obu 

głównych elewacji, trzyokiennych, bramy przejazdowe wiodące do sieni na 

przestrzał budynku. Między parterem a piętrem gzyms kordonowy profilowany. 

Restaurowany w 1854 r. 2013 roku rozpoczęto roboty pt. Rewitalizacja 

Zabytkowego Ratusza wraz zmianą sposobu użytkowania na Izbę Pamięci. 

Obecnie nieużytkowany będącego własnością samorządową 

 

 

5.  SPODZIEWANE  ZAGROŻENIA  ZABYTKÓW NA  OBSZARZE   

GMINY  RAKONIEWIC 

 

 
Najczęściej występującymi katastrofami (klęskami żywiołowymi) na terenie Polski,                

a więc także na terenie Gminy Rakoniewic  są:  

 

Zagrożenia naturalne (obiektywne):  

 

powódź - w związku z brakiem naturalnych cieków wodnych (z wyjątkiem rzeki Dojca w której 

sąsiedztwie na znajdują się żadne zabytki podlegające zabezpieczeniu w razie sytuacji 

kryzysowych lub na wypadek konfliktu zbrojnego ) zagrożenie takie nie występuje, mogą 

niekiedy wystąpić lokalne lub na większą skalę podtopienia wywołane intensywnymi opadami 

deszczu, gradu;  

huragan, wichury, trąby powietrzne - na terenie gminy odnotowano kilka silnych wiatrów, 

jednak  występują sporadycznie nie niosą w sobie dużego niebezpieczeństwa;  

wyładowania atmosferyczne – drewniana zabudowa jest narażona na znaczne 

niebezpieczeństwo pożaru w wyniku wyładowań atmosferycznych. Zabezpieczenie stanowią tu 

odgromniki;  

upały i mrozy - tego rodzaju zagrożenia nie stanowią realnego niebezpieczeństwa dla obiektów 

zabytkowych.  

 



GMINNY PLAN OCHRONY ZABYTKÓW NA WYPADEK KONFLIKTU ZBROJNEGO I SYTUACJI 

KRYZYSOWYCH DLA GMINY RAKONIEWICE 

 

str. 26 
 

 

Zagrożenia wywołane przez człowieka (subiektywne):  

 

kradzieże - gromadzone w obiektach zabytkowych eksponaty, posiadają wielką wartość 

kulturową  i mogą przynieść znaczne korzyści dla złodzieja;  

włamania - ten rodzaj zagrożenia jest bardzo realny. Obiekty są usytuowane na dużej 

przestrzeni (brak ochrony) są narażone na tego typu zdarzenia. Konieczna jest zmiana systemu 

ochrony, wsparcie jej systemami elektronicznymi wraz z możliwością udzielenia realnej pomocy 

z zewnątrz (Policja, Grupy Interwencyjne).  

zakłócanie porządku publicznego - w trakcie imprez plenerowych, gromadzących jednorazowo 

większą liczbę osób możliwe są tego typu zdarzenia. Obecność w tym czasie na miejscu 

pracowników ochrony oraz współpraca z Policją może skutecznie tego typu zdarzeniom 

zapobiegać, a w przypadku ich wystąpienia pozwoli na skuteczną interwencję sił porządkowych. 

Istnieje również możliwość dewastacji obiektów zabytkowych;  

wandalizm, niszczenie mienia -jest to realne zagrożenie wynikające również z faktu 

rzeczywistej dostępności obiektów zabytkowych. Przeciwdziałać tego typu zagrożeniom 

powinni mieszkańcy danej miejscowości, osoby zwiedzające instruując.  

Przeciwdziałać powinni mieszkańcy, Rady Sołeckie oraz organizacje społeczne.  

 zalanie, podtopienia – mogą wystąpić;  

 awarie obiektów hydrotechnicznych – nie występują;  

 pożary – mogą wystąpić;  

 akty terrorystyczne – mogą wystąpić;  

 katastrofy budowlane związane z:  

1) wybuchem gazu – mogą wystąpić;  

2) osunięciem gruntu – nie występuje;  

 konflikt zbrojny – położenie zabytków w pobliżu strategicznych celów wojskowych – nie 

występuje 

 

 P      - pożar 

 Z     - zalanie, podtopienie, 

 H     - huragan , silna wichura, 

  T      - zagrożenia terrorystyczne, 

  CH   - zagrożenie chemiczne,  

  W     - zagrożenia wojenne 
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Lp. Miejscowość Obiekt Nr rej. zab. 

Rodzaje zagrożeń 

P Z H T CH W 

1. Gnin 

Zespół dworski: 

  - dwór 

  - park 

 

18/Wlkp/A 

1980/A 

X X X X X X 

2. Jabłonna 

Kościół ewangelicki , ob. Rzym-kat. Par. 

p.w. najświętszego Serca Jezusa 

 

Kościół cmentarny p.w. św. Michała drew. 

2567/A 

 

 

883/A 

X  X X X X 

3. 
Kuźnica 

Zbąska 

Dom nr 21 drewno 

Zagroda 23 

    - dom, szach 

Dom nr 26 szach 

Dom nr 27 szach 

Dom nr 28 szach 

Dom nr 29 szach 

Stodoła , drew. 

Dom 30 szach 

2064/A 

 

2044/A 

2047/A 

2063/A 

2046/A 

2043/A 

2043/A 

2045/A 

X X X X X X 

4. Rakoniewice 

Kościół par. św. Marcina i Stanisława 

Biskupa  

Kościół ewangelicki  

Zespól pałacowy : 

  -  pałac  

  -  park 

  -  tereny d. ogrodów 

Zespół zabudowy mieszkalnej: 
   Dom z ogrodem ul. Garbary 7 

   Dom ul. Kościelna 6 

   Dom Rynek 1 

   Dom Rynek 2 

   Dom Rynek 5 mur-drew. 

   Dom Rynek 40 szach. 

   Dom Rynek 41 szach. –mur. 

Dom ul. Zamkowa 1 

Historyczny układ urbanistyczny 

2244/A 

 

2530/A 

 

329/A 

134/A 

1955/A 

2338/A 

894/A 

893/A 

576/55/A 

575/55/A 

352/30/A 

353/30/A 

895/A 

475/Wlkp/A 

X X X X X X 

5. Rostarzewo 

Kościół ewangelicki ob. Rzym.-kat. Fil. P. 

w. MB nieustraszonej Pomocy 

 

Ratusz  

 

Układ urbanistyczny d. miasta, ob. wsi 

2566/A 

 

 

350/30/A 

 

435/Wlkp/A 

X  X X X X 

6. Ruchocice 

Kościół p. w. św. Urszuli drewn. 

 

Park 

2462/A 

 

2007/A 

X  X X X X 

7. Wioska 

Zespól pałacowy: 

Pałac 

Park 

 

1729/A 

1729/A 

X  X X X X 
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6. OCHRONA  ZABYTKÓW NA WYPADEK SYTUACJI 

KRYZYSOWYCH  W CZASIE POKOJU - PROCEDURY 

POSTĘPOWANIA 

6. 1.   POŻAR 

 Procedura postępowania w razie pożaru jest określona w Instrukcjach i planach ochrony 

przeciwpożarowej, które winny posiadać jednostki organizacyjne będące właścicielami obiektów 

zabytkowych. 

 Szczególnie istotnym elementem, który musi być uwzględniony w zabezpieczeniu 

przeciwpożarowym obiektów zabytkowych i w prowadzeniu akcji ratowniczo - gaśniczej w 

razie pożaru jest priorytet zabezpieczenia i ratowania obiektów wpisanych do rejestru zabytków 

lub będących w trakcie procedury wpisu w taki sposób, aby podlegały one szczególnej ochronie, 

zaraz po przedsięwzięciach służących ochronie życia ludzkiego. 

Do takich przedsięwzięć należy w szczególności: 

1. zabezpieczenie ognioochronne obiektów drewnianych i elementów konstrukcyjnych                  

z drewna. 

2. utrzymanie w sprawności i sprawdzenie działania sygnalizacji alarmu 

przeciwpożarowego i monitoringu jeśli taki funkcjonuje. 

3. zapewnienie sprawności, gotowości umiejętności obsługi podręcznego sprzętu 

gaśniczego. 

4. przygotowanie do własnych działań ratowniczych w oparciu o grupę zabezpieczająco - 

ratowniczą i sprzęt podręczny, która będzie szkolona z elementami ćwiczeń 

praktycznych, 

5. w razie wybuchu pożaru podjęcie próby lokalizacji źródła ognia i jego stłumieniu w 

zarodku przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego, zamykania dopływu świeżego 

powietrza (tlenu), wyłączeniu zasilania. 

6. zabezpieczenie na miejscu lub demontaż i wynoszenie cennych i palnych elementów 

wyposażenia architektonicznego (np. zdobionych drzwi, itp.) z wykorzystaniem 

pracowników znajdujących się w obiektach zabytkowych. 

7. po przybyciu jednostki ratowniczo - gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, 

podporządkowanie wszystkich działań dowódcy akcji oraz udzielanie pomocy                        

i niezbędnych informacji. 

8. czuwanie nad zachowaniem szczególnej ostrożności podczas gaszenia pomieszczeń o 

bogatym wystroju architektonicznym i plastycznym. 

9. uczestniczenie w dokumentowaniu działań i strat, ustaleniu przyczyn pożaru                           

i podejmowaniu działań zabezpieczających po pożarze. 

10. po zakończeniu akcji ratowniczo - gaśniczej, zabezpieczenie i przeszukanie pogorzeliska, 

poinformowanie Wielkopolskiego  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków                         

i Burmistrza Gminy o stratach, szkodach i ewentualnych potrzebach pomocy, na 

„formularzu zgłoszenia strat o zabytkach”. 

11. przystąpienie   do   prac   zabezpieczających   i   konserwatorskich   celem  przywrócenia  

      poprzedniego stanu obiektów. 
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     12. w razie potrzeby wprowadzenie zmian i uzupełnień aktualizacyjnych do Planu Ochrony  

           Zabytków. 

6.2.    PODTOPIENIA  I ZALANIA. 

Podtopienia i miejscowe zalania mogą wystąpić w związku z długotrwałymi i intensywnymi 

opadami deszczu. Zjawiska te mają miejsca szczególnie w okresie jesiennym oraz wiosennym. 

Podtopienia i miejscowe zalania mogą również wystąpić wiosną w czasie szybkiego topnienia 

pokrywy śnieżnej. Zjawiska te powodują podniesienie poziomu wód gruntowych i zwiększone 

zwilgocenie fundamentów oraz piwnic. Braki w drożności kanałów burzowych i zewnętrznej 

instalacji przeciwdeszczowej obiektów budowlanych powodują wycieki i miejscowe zalania 

ścian, stropów itp. 

Podobne skutki może spowodować awaria sieci wodociągowo - kanalizacyjnej i centralnego 

ogrzewania. Zalania budynków od góry mogą nastąpić w razie łącznego wystąpienia silnej 

wichury i ulewy, najczęściej podczas burzy, jeśli dojdzie do zerwania części lub całości pokrycia 

dachu. Na terenie gminy, obiekty zabytkowe są w minimalnym stopniu narażone na podtopienie 

czy zalanie obiektu zabytkowego od góry. 

 

W celu zminimalizowania ewentualnych strat, należy podjąć następujące działania polegające 

na: 

1. obserwowaniu zjawisk pogodowych i analizowaniu prognoz krótkoterminowych oraz 

długoterminowych. 

2. utrzymaniu łączności i wymianie informacji ze Stanowiskiem Kierowania OC 

3. przestrzeganie terminów i rzetelności wykonywania przeglądów i remontów instalacji                 

i urządzeń wodno - kanalizacyjnych oraz założenia rynien na budynkach , instalacji 

odgromowej a także kanalizacji przeciwdeszczowej. 

4. aktualizowaniu składu, szkoleniu i utrzymaniu w gotowości do działania grupy 

zabezpieczająco - ratowniczej utworzonej przy obiekcie zabytkowym. (zadania 

właściciela lub użytkownika obiektu zabytkowego). 

5. wytypowaniu miejsc najbardziej zagrożonych podtopieniem (zalaniem) w przypadku 

obfitych i długotrwałych opadów, 

6. sprawdzeniu szczelności, zamocowaniu zamknięć drzwi, okiennic, okien i usunięciu 

występujących braków i uszkodzeń. 

7. przygotowanie materiałów, narzędzi i urządzeń do ratowania i doraźnego usuwania 

uszkodzeń w razie zalania z innych przyczyn -takich jak: łopaty, kilofy, łomy, piły ręczne 

i spalinowe, siekiery, podnośniki hydrauliczne, wózki, drabiny, młoty i młotki, gwoździe, 

deski, krokwie, łaty, palety, płyny, folie budowlane, taśmy uszczelniające, papę, liny, 

sznurek, blachę ocynkowaną, rury PCV - o różnych profilach złączki, uszczelniacze 

bitumiczne, materiały szybkowiążące, szmaty, pakuły, wiadra, kotły i inne zbiorniki na 

wodę, pompy, nożyce do cięcia blachy, węże do wody, buty gumowe, rękawice 

ochronne, peleryny , zapasy żywności i wody pitnej i do celów higienicznych, środków 

opatrunkowych mi dezynfekcyjnych, podręcznego sprzętu oświetleniowego (latarki, 

lampy naftowe i świece.) itp., 

8. utrzymywaniu w gotowości i przygotowaniu do uruchomienia awaryjnego zasilania                   
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i oświetlenia zastępczego, wyłączeniu zasilania energetycznego w obiektach - 

pomieszczeniach które ulegają zalaniu bądź zostały zalane. 

9. usunięciu z otoczenia budynków przedmiotów mogących być zabranymi przez wodę 

(ławki, tablice informacyjne, kosze na śmieci itp.) 

10. prowadzenie działań ratowniczych własnymi siłami (grupami zabezpieczenia                          

i ratownictwa utworzonymi przy obiektach zabytkowych) w zależności od sytuacji                    

i                 w razie potrzeby organizowania i wyposażania sił wsparcia. 

11. dokumentowaniu strat i prowadzonych działań, prowadzonych wstępnych prac doraźnie 

zabezpieczających zabytki przed dalszym zniszczeniem, katastrofą budowlaną itp. w 

miejscach uszkodzeń. 

12. osuszeniu i wietrzeniu pomieszczeń, sprzątaniu i wywózce śmieci i zniszczonych 

elementów. 

13. prowadzenie oceny i wyceny strat, przy udziale uprawnionego rzeczoznawcy, 

informowaniu organów założycielskich i Wielkopolskiego Wojewódzkiego   

Konserwatora   Zabytków,   także   Burmistrza Gminy o  stratach (formularz zgłoszenia  

strat w zabytkach)  i  ewentualnych potrzebach pomocy rzeczowej, specjalistycznej                 

i finansowej. 

14. opracowaniu wniosków i aktualizowaniu planu ochrony zabytków. 

6.3.  WYSTĄPIENIE KATASTROFALNYCH   ZJAWISK   ATMOSFERYCZNYCH. 

Warunkami takimi na terenie Polski, a tym samym na terenie gminy mogą być w szczególności 

huraganowe wiatry pochodzenia burzowego lub wynikające z przechodzenia frontów 

atmosferycznych lub z anomalii pogodowych. Mogą im towarzyszyć, w zależności od pory roku 

gwałtowne ulewy, gradobicia lub śnieżyce.  

W przypadku bezpośredniego zagrożenia lub wystąpienia w/w zjawisk będą wykonywane 

następujące czynności: 

1. śledzenie komunikatów w środkach masowego przekazu, 

2. zaktualizowanie oceny stanu zagrożenia zabytkowych obiektów, ich stanu technicznego, 

stanu otaczającego drzewostanu, oraz drzew stanowiących pomniki przyrody, 

3. sprawdzenie stanu obecności pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem członków 

grup zabezpieczenia i ratownictwa zabytków, 

4. powiadomienie pracowników o zagrożeniu i zapewnieniu dojazdu osób niezbędnych do 

prac zabezpieczających i akcji ratowniczej, 

5. ograniczenie działalności jednostki w zależności od sytuacji i ostrzeżenie przebywających 

gości o zagrożeniu i zasadach postępowania w razie katastrofy, 

6. sprawdzenie stanu zabezpieczenia w środki materiałowe i techniczne, wodę pitną, 

żywność, medykamenty itp. Do funkcjonowania jednostki prowadzącej akcję ratowniczą 



GMINNY PLAN OCHRONY ZABYTKÓW NA WYPADEK KONFLIKTU ZBROJNEGO I SYTUACJI 

KRYZYSOWYCH DLA GMINY RAKONIEWICE 

 

str. 31 
 

i udzielania pierwszej pomocy, dokonanie niezbędnych uzupełnień, 

7. przygotowanie zabytkowych obiektów do funkcjonowania w warunkach ograniczonej 

ilości pracowników, utrudnień w komunikacji, łączności, dostawach wody, energii, gazu 

i zaopatrzenia, 

8. zamknięcie (zaryglowania) i w miarę potrzeb dodatkowe zabezpieczenie zagrożonych 

otworów drzwiowych i okien (workami z piaskiem, ekranami, zaporami itp.) 

9. usunięcie z terenu przedmiotów nie przytwierdzonych trwale do podłoża mogących ulec 

przemieszczeniu, 

10. odsunięcie od okien cennych przedmiotów, w tym eksponatów i wyposażenia, 

przeniesienie ich w bezpieczne lub dosunięcie (dostawienie) do ścian, zabezpieczenie 

przed przesunięciem i okrycie osłonami (folią, brezentem itp.) 

11. reagowanie na działanie czynników niszczących i prowadzenie akcji ratowniczej  

      wydzielonymi siłami grupy zabezpieczająco - ratowniczej, 

11. organizowanie dodatkowego wsparcia dla sił prowadzących działania ratownicze, 

12. alarmowanie w razie potrzeby Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego a także 

specjalistycznych sił ratowniczych (PSP, OSP itp.), 

13. organizowanie pierwszej pomocy dla osób poszkodowanych w czasie katastrofy i akcji 

ratowniczej, alarmowanie w razie potrzeby sił ratownictwa medycznego, 

14. zabezpieczenie uszkodzonych obiektów i elementów przed dalszą destrukcją, 

15. usuwanie zniszczonych, nieprzydatnych elementów, połamanych drzew, wywóz gruzu, 

śmieci itp., 

16. dokonywanie oceny i szacowania strat, przy pomocy uprawnionego rzeczoznawcy, 

17. dokumentowanie strat i prowadzonych działań ratowniczych i zabezpieczających, 

18. informowanie organu założycielskiego, Wielkopolskiego  Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków oraz Burmistrza Gminy o poniesionych stratach (na formularzu zgłoszenia 

strat), podjętych działaniach i o ewentualnych potrzebach pomocy, 

19. przywrócenie stanu utrzymania zabytków sprzed katastrofy, 

20. opracowanie wniosków i aktualizacja planu ochrony zabytków. 

6.4. ZAGROŻENIE ŚRODKAMI BIOLOGICZNYMI, CHEMICZNYMI                             

I PROMIENIOTWÓRCZYMI 

Skażenia środkami toksycznymi mogą wystąpić na skutek katastrof komunikacyjnych na 

przebiegających w pobliżu szlakach drogowych, a także w wyniku ataku zbrojnego lub 

terrorystycznego z użyciem broni chemicznej lub biologicznej. Zagrożenie środkami 

promieniotwórczymi może mieć takie same źródła lub być skutkiem awarii w nawet odległych 

elektrowniach atomowych lub zakładach wykorzystujących w produkcji substancje 

promieniotwórcze. 

Sygnał alarmowy w przypadku zagrożenia może być nadany w systemie OC, Zarządzania 

Kryzysowego, przez radio, TV, telefon, fax., syreny alarmowe, ruchome środki nagłaśniające 

lub inny wewnętrzny system informacji i ostrzegania. 
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W razie zagrożenia bądź ataku podjęte będą następujące działania: 

1. włączenie odbiorników PR i TV na program lokalny i śledzenie sygnałów ostrzegawczych 

z Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 

2. zawiadomienie pracowników oraz innych osób przebywających w obiektach 

zabytkowych o zagrożeniu i ich wyprowadzeniu z przewidywanego rejonu największego 

zagrożenia, w kierunku pod wiatr od spodziewanego kierunku zagrożenia, a ze strefy 

skażonej -poprzecznie do kierunku wiatru, unikanie jakiegokolwiek zetknięcia się                    

z opadami radioaktywnymi, skażonym terenem lub przedmiotami, 

3. zachowanie spokoju, rozwagi i przeciwdziałanie przejawom samowoli i paniki, 

4. wyłączenie urządzeń wentylacyjnych i klimatycznych, zamknięcie i uszczelnienie okien, 

drzwi i otworów wentylacyjnych, okrycie folią zabytków, sprzętów i wyposażenia, 

5. przygotowanie podręcznych środków ochronno - ratowniczych i odtrutek jak maski 

przeciwgazowe i przeciwpyłowe, maseczki z tkaniny, okulary ochronne, wilgotne 

tampony, płaszcze i rękawice ochronne, buty gumowe, nakrycia głowy, gaza, wata, 

woda, kwas octowy, woda utleniona, oliwa jadalna, olej parafinowy, spirytus, mydło                  

i środki piorące, wiadra, szczotki, odkurzacze, 

6. wykonywanie poleceń osób i organów kierujących akcją ratowniczą, 

7. zgromadzenie w szczelnych opakowaniach i pomieszczeniach zapasów wody pitnej                  

i żywności, a w razie bezpośredniego zagrożenia, powstrzymanie się od spożywania 

posiłków, napojów, palenia tytoniu i wykonywania prac wymagających dużego wysiłku 

fizycznego, 

8. wyprowadzanie ludzi z rejonów i pomieszczeń skażonych do bezpiecznych 

uszczelnionych pomieszczeń, miejsc i ukryć, 

9. organizowanie pierwszej doraźnej pomocy dla osób poszkodowanych, 

10. w miarę potrzeby - wezwanie służb ratowniczych poprzez Stanowisko Kierowania OC 

lub Policję oraz udzielanie im pomocy, 

11. do odwołania alarmu nie opuszczanie uszczelnionych pomieszczeń, nie podchodzenie do 

okien, drzwi i otworów wentylacyjnych, 

12. rozpoczęcie zabiegów sanitarnych, odkażania i dezynfekcji osób poszkodowanych po 

przeniesieniu do miejsc bezpiecznych w następującej kolejności: 

 zdjęcie z poszkodowanego odzieży, butów i innych przedmiotów osobistych, 

 umieszczenie zdjętych rzeczy i przedmiotów osobistych w specjalnych zamkniętych 

workach i ich pozostawienie w strefie skażenia, jako materiałów niebezpiecznych, 

 usunięcie zanieczyszczeń za pomocą środków podręcznych (tamponu, chusteczki, 

itp.), 

 umycie miejsc skażonych dużą ilością ciepłej wody z dodatkiem mydła lub łagodnych 

detergentów, pod łagodnym ciśnieniem ze zwróceniem szczególnej uwagi na oczy, 

błony śluzowe, fałdy skóry, pachwiny itp. (oczy przemywać samą wodą), 

 stosowanie środków odkażających - przy skażeniu środkami paraliżującymi, 

parzącymi i duszącymi, do mycia stosować 5% roztwór podchlorynu wapnia, przy 

łzawiących - wody z szarym mydłem, przy skażeniach środkami biologicznymi                   

i radiologicznymi - mycie mydłem i wodą całego ciała, 



GMINNY PLAN OCHRONY ZABYTKÓW NA WYPADEK KONFLIKTU ZBROJNEGO I SYTUACJI 

KRYZYSOWYCH DLA GMINY RAKONIEWICE 

 

str. 33 
 

13. przystąpienie   do  wietrzenia,   odkażania  i   dezaktywacji  pomieszczeń   niezwłocznie 

po odwołaniu alarmu 

14. usunięcie niepotrzebnych, skażonych  przedmiotów i materiałów 

15. wykorzystywanie środków ochrony osobistej 

16. w razie potrzeby wezwanie specjalistycznych sił ze sprzętem, toksykologa 

 17.określenie strat i szkód i powiadomienie organu założycielskiego oraz Burmistrza  Gminy  

 18.doprowadzenie obiektów, terenu i wód do stanu wyjściowego, 

 19.odtworzenie niezbędnych zapasów, 

 20.wykorzystanie doświadczeń praktycznych do aktualizacji planu ochrony zabytków. 

 

6.5. KATASTROFA BUDOWLANA, TECHNICZNA, KOMUNIKACYJNA LUB 

ZNISZCZEŃ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I INFASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 

Katastrofa budowlana lub miejscowe zniszczenia w obiektach na obszarze miasta mogą być 

powodowane: 

1. wybuchem gazu lub innych paliw, substancji łatwopalnych oraz materiałów 

niebezpiecznych przewożonych taborem po szlakach komunikacyjnych na terenie  

gminy, 

2. rozszczelnieniem instalacji wewnętrznych (gazowej, CO, wodociągowo -kanalizacyjnej, 

3. osunięciem stropów, 

4. tąpnięciem gruntu, 

5. naruszeniem ważnych elementów konstrukcyjnych budynków, 

6. osuwiskami i rozmyciem gruntu w miejscowościach usytuowania budynków (przy 

rozlewiskach, miejscach prac ziemnych), 

7. jako skutki wtórne katastrofy lotniczej. 

Katastrofa budowlana lub techniczna może wystąpić samoistnie, na skutek działania przyrody 

lub może być wynikiem błędu w sztuce budowlanej, zaniechania lub zaniedbań w konserwacji 

budynków, działania sił niszczących uruchomionych przez człowieka, katastrof 

komunikacyjnych itp. W razie bezpośredniego zagrożenia katastrofą budowlaną lub techniczną 

bądź ich nagłego wystąpienia podjęte zostaną następujące działania: 

1. powiadomienie kierownictwa obiektów i pracowników o zagrożeniu lub zdarzeniu, 

2. zorganizowanie wyprowadzenia ludzi z zagrożonego rejonu, 

3. doraźne zabezpieczenie zagrożonych miejsc, 

4. wyłączenie głównych instalacji w budynku (elektrycznej, gazowej, wodnej i CO), 

5. zaalarmowanie w razie potrzeby służb porządkowych i ratowniczych (Policja, 

Państwowa Straż Pożarna , Gminny Zespól Zarządzania Kryzysowego), 

6. zabezpieczenie terenu katastrofy i niedopuszczanie osób postronnych, 

7. wykonywanie poleceń oraz udzielanie informacji i pomocy kierującemu akcją 

ratowniczą, 

8. udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, 
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9. ratowanie cennych elementów wystroju architektonicznego i zabytkowego wyposażenia 

 

10. zabezpieczenie miejsca katastrofy i uszkodzonych fragmentów budowli przed dalszą 

destrukcją i niszczącym wpływem warunków atmosferycznych, 

11. dokumentowanie strat i przeprowadzonych działań, 

12. wstępna ocena szkód i strat, 

13.informowanie organu założycielskiego, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków oraz Burmistrza Gminy o poniesionych stratach i szkodach (na formularzu 

zgłoszenia strat), o potrzebach pomocy materialnej i eksperckiej, 

14.stopniowe przywracanie stanu wyjściowego poprzez usuwanie zniszczeń i przystąpienie 

do prac remontowych, 

15.wprowadzenie niezbędnych korekt i uzupełnień do planu ochrony zabytków. 

 

 

6.6.  ZAGROŻENIE  ATAKIEM TERRORYSTYCZNYM. 

Terroryzm polega na przemyślanym i skrytym zastosowaniu środków przemocy w celu 

wywołania strachu, paniki oraz spowodowania strat ludzkich i zniszczeń określonych obiektów    

i wyposażenia, dla osiągnięcia celów politycznych, ekonomicznych, militarnych lub 

społecznych. Akty terrorystyczne mają często podłoże etniczne, kulturowe lub religijne. Akty 

terrorystyczne mogą mieć formę rzeczywistą lub pozorowaną i przejawiać się w postaci 

rzeczywistego zagrożenia atakiem bądź powiadamiania przez sprawców o zagrożeniach 

(podłożeniu ładunku wybuchowego itp.) celem zastraszenia określonych organów                             

i społeczności. 

 

Najczęściej spotykane rodzaje ataków terrorystycznych to: 

1. podkładanie w miejscach zgromadzeń publicznych, przebywania ważnych osobistości itp. 

ładunków wybuchowych. 

2. atakowanie ważnych obiektów środkami wybuchowymi lub zapalającymi. 

3. zamachy na ważne osobistości z użyciem broni. 

4. rozpylanie lub rozlewanie niebezpiecznych substancji chemicznych, biologicznych lub 

promieniotwórczych. 

5. zakażenie ujęć wodnych lub żywności. 

6. wysyłanie lub dostarczenie (doręczenie) przesyłek zawierających niebezpieczne ładunki 

lub substancje. 

7. zajmowanie ważnych budynków lub innych reprezentacyjnych obiektów użyteczności 

publicznej. 

8. zajmowanie i wykorzystywanie dla własnych celów zabytków i miejsc kultu religijnego 

podlegających ochronie, połączenie często z aktami wandalizmu i grabieży. 

9. celowe uszkodzenia instalacji i urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo osób           

i mienia. 

10. uprowadzenia osób w celu zastraszenia lub wymuszenia okupu. 
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 Prawie wszystkie spośród wyżej wymienionych rodzajów ataków terrorystycznych mogą 

wystąpić w warunkach funkcjonowania niektórych obiektów zabytkowych, narażając na 

niebezpieczeństwo ludzi tam przebywających. W razie organizowania na obiektach imprez lub 

uroczystości i innych przedsięwzięć z udziałem ważnych osobowości (polityków, twórców 

kultury itp.) - grupujących większe ilości osób - obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności 

i czujności przez wszystkich uczestników i pracowników oraz stosowanie się do poleceń 

organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i udzielanie im niezbędnej pomocy. 

 Na wypadek zagrożenia bezpośrednim napadem terrorystycznym lub w razie podłożenia 

niebezpiecznego ładunku na terenie obiektów zostaną podjęte następujące działania: 

1. utrzymanie w stałej gotowości systemu, personelu i urządzeń lub w razie podłożenia osób      

i mienia w obiektach tych dozoru wewnętrznego, monitoringu i ochrony zewnętrznej oraz 

alarmowania, łączności i powiadamiania o zagrożeniach, 

2. prowadzenie szkoleń i sprawdzianów pracowników, 

3. wnikliwa i dyskretna kontrola dostępu osób z zewnątrz na teren obiektów w szczególności    

w przeddzień i w dniu spotkań z udziałem osobistości ze świata polityki, kultury, nauki itp. 

oraz przy okazji organizacji imprez z udziałem większej ilości osób, 

4. sprawdzenie czy w pomieszczeniach oraz miejscach ogólnodostępnych nie znajdują się 

przedmioty nie stanowiące ich stałego wyposażenia lub pozostawienia przez osoby 

przebywające w obiektach, 

5. zwrócenie uwagi na ślady przemieszczenia oraz zmiany w wyglądzie przedmiotów                 

i urządzeń oraz na wszelkie dodatkowe dźwięki i sygnały nieznajomego pochodzenia, 

6. przyjęcie zawiadomienia o podłożeniu ładunku lub zlokalizowanie niebezpiecznego 

przedmiotu, ze zwróceniem uwagi na ustalenie miejsca położenia, opisu ładunku 

(przedmiotu), rodzaju, siły i czasu rażenia, numeru telefonu i podstawowych danych osoby 

zgłaszającej (imię i nazwisko, adres) źródła uzyskania informacji (bezpośredniego lub 

pośredniego), 

7. powiadomienie przez osobę, która zauważyła przedmiot niewiadomego pochodzenia lub 

przyjęła zawiadomienie     o podłożeniu ładunku dyrektora, kierownika jednostki, 

8. zaalarmowanie dyżurnego Komendy Policji o zgłoszeniu podłożenia ładunku wybuchowego 

lub zauważeniu podejrzanego przedmiotu, z podaniem danych i numeru telefonu                            

i odnotowanie imiennego potwierdzenia zgłoszenia, 

9. zarządzenie i zorganizowane przeprowadzenie ewakuacji osób i personelu z zagrożonego 

obiektu lub obszaru, 

10. uniemożliwienie dostępu osobom postronnym, 

11. w miar możliwości sprawdzenie wiarygodności przyjętego zgłoszenia bez zbliżania się do 

niebezpiecznego ładunku (przedmiotu) lub miejsca gdzie się on znajduje, 

12. zapobieganie przejawom dezinformacji, szerzenia strachu lub paniki, izolowanie osób 

utrudniających akcję rozpoznawczo - ratowniczą, 

13. przekazanie informacji i udzielanie pomocy siłom interwencyjnym Policji, ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na lokalizację niebezpiecznych przedmiotów newralgicznych punktów 

obiektu oraz podjęte dotychczas działania, 

14. wykonywanie poleceń kierującego akcją, w tym podejmowanie kolejnych działań w zakresie 

ewakuacji osób, mienia i udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, z w razie 

potrzeby korzystanie z pomocy wyspecjalizowanej jednostki ratowniczej, 

15. udzielenie pomocy policji w ustaleniu przyczyn, przebiegu i sprawców zdarzenia oraz           



GMINNY PLAN OCHRONY ZABYTKÓW NA WYPADEK KONFLIKTU ZBROJNEGO I SYTUACJI 

KRYZYSOWYCH DLA GMINY RAKONIEWICE 

 

str. 36 
 

w  sporządzeniu protokółu, 

16. powiadomienie o zdarzeniu organu założycielskiego i Burmistrza Gminy a w razie strat w 

zabytkach również Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (na 

formularzu zgłoszenia strat w zabytkach) i ewentualnych potrzebach pomocy 

17. wprowadzenie stosownych zmian i uzupełnień do planu ochrony zabytków,                                 

z  wykorzystaniem uzyskanych doświadczeń i wniosków 

18.  dokumentowanie przebiegu zdarzenia i szacowanie ewentualnych strat 

 

W razie  otrzymania   niebezpiecznej  przesyłki  będą  podjęte  następujące działania: 

 

1. powstrzymanie się od otwierania (naruszenia) przesyłki lub potrząsania nią                        

i pozostawienie jej na miejscu w miarę możliwości w zamkniętym pojemniku lub torbie 

plastikowej bądź przykrywając przesyłkę folią, papierem, 

2. obserwowanie czy z przesyłki nie wydobywa się jakaś substancja lub podejrzane 

dźwięki, 

3. opuszczenie, zamknięcie drzwi i okien oraz odizolowanie od ruchu osób pomieszczenie   

i obiektu w którym znajduje się przesyłka, 

4. wyłączenie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacji w obiekcie, 

5. zawiadomienie Policji i w razie potrzeby specjalistycznych służb ratowniczych 

(ratownictwa chemicznego, medycznego itp.), 

6. dokładne umycie rąk mydłem i letnią wodą unikając dotykania twarzy, lub w razie 

potrzeby umycia mydłem i wodą pod prysznicem całego ciała przez osoby, które zetknęły 

się z przesyłką i ewentualne ich zbadanie i udzielenie pierwszej pomocy , 

7. zdjęcie i zamknięcie w szczelnie zamkniętych torbach (pojemnikach) części ubioru           

i obuwia, które mogą mieć styczność z niebezpieczną substancją i ich przekazanie 

odpowiednim służbom, 

8. w razie rozsypania substancji przykrycie jej papierem lub folią (bez jej przemieszczania, 

zmiatania, zgarniania itp.), 

9. sporządzenie listy osób mogących mieć styczność z przesyłką i udostępnienie jej Policji                  

i służbie medycznej, 

10. wprowadzenie środków ostrożności w postępowaniu z przesyłkami z zewnątrz                     

w szczególności   poprzez: 

a) wyznaczenie i przeszkolenie osób upoważnionych do przyjmowania i otwierania 

przesyłek oraz powiadamianie w razie potrzeby kierownictwa bądź właściciela 

obiektu i służb ratowniczych  

b) wydzielenie i wyposażenie pomieszczenia do przyjmowania przesyłek, 

wyposażenie w worki foliowe, rękawice i okulary ochronne itp.), 

c) zwrócenie uwagi na sposób zaadresowania przesyłki, w szczególności 

otrzymanej           z zagranicy lub adresowanej do rąk własnych kierownictwa lub 

innych ważnych osób przebywających w obiekcie, posiadającej błędy                           

w adresowaniu, brak stempla poczty lub jego niezgodność z adresem zwrotnym, 

nietypowy wygląd lub wymiary itp. 
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6.7 W RAZIE ZAISTNIENIA AKTU(ÓW) WANDALIZMU. 

Akty wandalizmu w obiektach zabytkowych mogą wystąpić zarówno w czasie pokoju jak 

i podczas działań wojennych. Mogą mieć charakter celowy lub niezamierzony wynikający            

z niewiedzy, niefrasobliwości lub niedbalstwa bądź nieodpowiedzialnym zachowaniem grupy 

lub jednostek. Mogą też być skutkiem niewłaściwie prowadzonych prac remontowo - 

budowlanych, instalacyjnych lub porządkowych. Akty wandalizmu mogą też przybrać postać 

zanieczyszczenia wód, niszczenia urządzeń wodnych i parkowych, niszczeniu lub uszkadzaniu 

elementów ogrodzenia, oświetlenia i małej architektury - w połączeniu z uszkodzeniem elewacji, 

wybijaniu okien, wyrywaniu lub wyważaniu drzwi, wymontowywaniu lub tłuczeniu detali 

architektonicznych i innych elementów wystroju pomieszczeń (zabrudzenie podłóg, ścian                 

i sufitów itp.). 

W razie zagrożenia aktami wandalizmu lub zaistnienia takich zdarzeń będą podjęte 

następujące działania: 

1. zaostrzenie kontroli osób przybywających i przebywających w obiektach i zamknięcie 

dostępu dla osób postronnych. 

2. zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed osobami trzecimi nie ruszanie,  nie dotykanie 

miejsc i detali,  nie sprzątanie, nie wykonywanie żadnych czynności mogących 

spowodować zacieranie śladów, 

3. zaalarmowanie Policji i innych służb porządkowych, 

4. ograniczenie ruchu pracowników i gości na terenie obiektu, 

5. udzielanie informacji i pomocy organom prowadzącym postępowanie i służbom 

ratowniczym, w tym w ustaleniu sprawców zdarzenia i poszukiwaniu utraconych - 

skradzionych przedmiotów lub elementów, między innymi poprzez udostępnianie 

dokumentacji opisowej i fotograficznej, 

6. zapobieganie rozprzestrzenianiu się (powiększaniu) zniszczeń lub uszkodzeń, 

7. dokumentowanie zdarzenia oraz zniszczeń i uszkodzeń, dokonanie wstępnej oceny                 

i szacowania strat, 

8. powiadomienie organu założycielskiego, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków i Burmistrza Gminy o zdarzeniu i poniesionych stratach (na formularzu 

zgłoszenia strat w zabytkach) oraz ewentualnych potrzebach pomocy, 

9. przystąpienie do przywrócenia stanu poprzedniego zniszczonych lub uszkodzonych 

zabytków (prace zabezpieczające i konserwatorskie), 

10. powrót do normalnego funkcjonowania obiektów, 

11 . wprowadzenie niezbędnych korekt (uzupełnień) do planu i systemu ochrony. 
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7.   OCHRONA    ZABYTKÓW    NA    WYPADEK    KONFLIKTU 

ZBROJNEGO. 

Zabytki nieruchome rozmieszczone na terenie gminy Rakoniewice w razie 

niebezpieczeństwa wybuchu konfliktu zbrojnego będą utrzymywane w sprawności 

technicznej z równoczesnym ograniczeniem ich funkcji użytkowych, stosownie do decyzji 

organu założycielskiego w zakresie funkcjonowania instytucji w czasie wojny. Główny 

wysiłek kierownictwa i pracowników obiektów zabytkowych będzie nakierowany na 

zgromadzenie i zabezpieczenie materiałowo - techniczne prac przygotowawczych mających 

na celu odpowiednie zabezpieczenie, w pierwszej kolejności, najcenniejszych zabytków   

nieruchomych   tj.   obiektów   wpisanych   do   rejestru   zabytków, a w szczególności 

najbardziej wartościowych elementów. 

 

Wszystkie obiekty zabytkowe i obszary (parki) podlegają ochronie w ramach prac 

przygotowawczych. Sprawdzeniu i uzupełnieniu ewidencji i dokumentacji technicznej, 

budowlanej i konserwatorskiej   -   opisowej,   rysunków  technicznych   i   fotografii   stanu 

aktualnego,   w tym kopii kart ewidencyjnych zabytków  oraz przygotowaniu   ukrycia                      

i   zabezpieczenia   tej    dokumentacji,   w   ramach zabezpieczenia  archiwum jednostki  przed   

ewentualnym   zniszczeniem  lub kradzieżą. 

 Przygotowaniu i zorganizowaniu określonej ilości znaków rozpoznawczych Konwencji 

Haskiej z materiałami i narzędziami do ich przymocowania oraz określeniu sił i czasu 

wykonania. Przygotowaniu wykonawców sprzętu i narzędzi oraz zaplanowaniu dostaw 

materiałów do wykonywania prac techniczno - zabezpieczających najbardziej cenne   elementy   

wystroju   architektonicznego   oraz   demontażu   i   ukrycia najbardziej zagrożonych detali. 

Wydzieleniu          i przeszkoleniu grupy zabezpieczenia i ratownictwa zabytków nieruchomych  

oraz zapewnienie jej  właściwego  wyposażenia i  gotowości powiadamiania, dowozu, 

zabezpieczenia itp.). Wyborze  i  zaangażowaniu konsultanta (architekta, konserwatora 

zabytków nieruchomych) do nadzorowania prac    zabezpieczających    ratowniczych                      

i ewentualnej oceny strat. Prowadzenie monitoringu zagrożeń we współdziałaniu z organami 

obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i w oparciu o komunikaty i sygnały ostrzegawcze 

krajowego i lokalnego systemu ostrzegania. Przeszkoleniu obsad obiektów z zakresu znajomości 

sygnałów alarmowych i sposobu postępowania (procedur) na wypadek zagrożeń wynikających                    

z sytuacji militarnej i przewidywanych działań zbrojnych w rejonie gminy. Zorganizowanie                    

i przygotowanie do uruchomienia systemu wzmocnionej obserwacji, kontroli dostępu i ochrony 

obiektów oraz obszarów na wypadek zagrożenia wojennego i terrorystycznego. 
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8.         OCHRONA     ZABYTKÓW     W     OKRESIE     NARASTANIA 
ZAGROŻENIA (W CZASIE PODWYŻSZONEJ GOTOWOŚCI). 

W OKRESIE NARASTANIA ZAGROŻENIA PAŃSTWA BĘDĄ PODJĘTE NASTĘPUJĄCE 

DZIAŁANIA: 

1. Zamknięcie dostępu na teren zabytków nieruchomych i obszarów 

2. Uruchomienie systemu wzmożonej obserwacji obiektów i ochrony polegającej na 

zorganizowaniu stałego dyżuru składającego się z pracowników poszczególnych 

obiektów (jeśli są takie obsady). 

3. Wykonanie przewidzianych prac inżynieryjno - budowlanych w zabytkowych obiektach 

(obudowa, osłona, demontaż i ukrycie elementów) jeśli obiekty wymagają takich prac. 

4. Umieszczenie znaków rozpoznawczych Konwencji Haskiej na dachach obiektów 

zabytkowych. 

5. Przygotowanie budynków do zaciemniania, uruchamiania awaryjnego zasilania 

energetycznego i oświetlenia zastępczego - jeśli istnieją takie możliwości. 

6. Zmagazynowanie i utrzymanie w stałej gotowości sprzętu technicznego                                     

i transportowego, materiałów (budowlanych, izolacyjnych itp.), narzędzi i urządzeń oraz 

środków podręcznych do prac ratowniczych i ochrony osobistej personelu obiektów. 

7. Zgromadzenie niezbędnych zasobów zapasów wody, żywności, środków opatrunkowych 

i dezynfekcyjnych, środków czystości itp. 

8. Sprawdzenie systemu łączności, alarmowania i powiadamiania pracowników                           

i specjalistycznych służb ratowniczych. 

9. Prowadzenie stałego monitoringu zagrożeń i podejmowanie stosownych działań w 

zależności od sytuacji. 

10. Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia osobom wyznaczonym do stałego dyżuru, 

ochrony oraz grupy zabezpieczenia i ratownictwa zabytków (jeśli taka będzie powołana). 

W razie wystąpienia nagłego zagrożenia wojennego i braku czasu na wykonanie wszystkich 

przewidywanych prac zabezpieczających obiekty zabytkowe -w pierwszej kolejności zostaną 

wykonane oznakowania obiektów zabytkowych znakami rozpoznawczymi Konwencji Haskiej. 

CZAS WYKONANIA OZNAKOWANIA OD 5 DO 7 DNI. 

9. ZADANIA W CZASIE DZIAŁAŃ WOJENNYCH. 

1. Śledzenie sytuacji militarnej na podstawie komunikatów ze środków masowego 

przekazu, informacji od organów administracji wyższego szczebla, oraz przekazywanie 

stosownych informacji właścicielom, użytkownikom i administratorom oraz innym 

podmiotom uczestniczącym w procesie ochrony zabytków. 

2. Stosowanie się do ogłoszonych alarmów i komunikatów oraz niezwłoczne zapoznanie             

z nimi obsad obiektów oraz innym osobom przebywającym w tym czasie w obiektach 

zabytkowych. 

3. Zaciemnienie budynków i uruchomienie systemów awaryjnego zasilania i oświetlenia 
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jeśli takie istnieją. 

4. Zamknięcie wjazdów i wejść oraz zapewnienie pełnej kontroli wstępu do obiektów 

zabytkowych. 

5. Prowadzenie prac ratowniczych i doraźnych zabezpieczeń w razie zniszczeń lub 

uszkodzeń. 

6. Powiadomienie w razie potrzeby specjalistycznych sił ratowniczych i ratownictwa 

medycznego - udzielanie im informacji i pomocy w czasie trwania akcji ratowniczych. 

7. Dokonywanie oceny , szacowanie i dokumentowanie strat powstałych uszkodzeń                  

i zniszczeń. 

8. Przekazywanie informacji o stratach i ewentualnych potrzebach pomocy do organu 

założycielskiego i  Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 

10. LOGISTYCZNE     ZABEZPIECZENIE     DZIAŁAŃ     OCHRONY 

ZABYTKÓW. 

Ochrona zabytków w wypadku konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej w okresie 

podwyższenia gotowości obejmuje min. przygotowanie i rozmieszczenie znaków Konwencji 

Haskiej. Siły i środki techniczne potrzebne do wykonania i rozmieszczenia znaków Konwencji 

Haskiej, demontażu i ukrycia najcenniejszych detali i elementów wyposażenia   zabytków,                

a   także   wykonania   innych   niezbędnych   prac zabezpieczających zabytki i wspomagania 

profesjonalnych sił ratowniczych będą organizowane: 

1. na bazie formacji OC  

2. firm posiadających sprzęt samochodowo – transportowy  

3. firmy Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Sp. z o.o.  

4. oraz   bazie   osób   wyznaczonych   przez   właścicieli,   administratorów i użytkowników 

zabytków, a także wolontariuszy. 

W przypadku zaistnienia całodobowego działania przy ochronie zabytków zostanie 

zabezpieczona przez Urząd Gminy baza noclegowa i wyżywienie dla uczestników działań 

zabezpieczających i ratowniczych.  
 

 

11. WNIOSKI Z ANALIZY ROZMIESZCZENIA I ZAGROŻENIA 

ZABYTKÓW ORAZ SPOSOBY ICH OCHRONY  

 

 
Z analizy rozmieszczenia nieruchomych i ruchomych zabytków wynika, że rozmieszczone są 

one na całym obszarze Gminy Rakoniewice.  

Sposoby ochrony zabytków nieruchomych to:  

prowadzenie ewidencji zabytków w formie kart adresowych przez Burmistrza Gminy 

Rakoniewice 

oznakowanie zabytkowych obiektów znakami „ Konwencji Haskiej”,  
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uwzględnienie ochrony zabytków w planie zagospodarowania przestrzennego.  

 

Sposoby ochrony zabytków nieruchomych i ruchomych to:  

 

A. prowadzenie ewidencji zabytków w formie kart adresowych przez Burmistrza Gminy 

Rakoniewice, 

 

B. Demontaż i ukrycie najcenniejszych detali architektonicznych i elementów wyposażenia, 

 

C. Przygotowanie i rozmieszczenie znaków Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie 

konfliktu zbrojnego wraz z Regulaminem wykonawczym do tej Konwencji oraz 

Protokołem o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w 

Hadze dnia 14 maja 1954 r. (Dz. U. z 1957 r. Nr 46, poz. 212), zwanej dalej "Konwencją 

haską";  

 

D. Zgromadzenie i utrzymywanie w gotowości urządzeń, sprzętu, narzędzi, opakowań, 

materiałów niezbędnych do wykonania prac zabezpieczających i działań ratowniczych;  

 

E. Zorganizowanie systemu monitorowania zagrożeń, alarmowania i powiadamiania;  

 

F. Wyznaczenie i przygotowanie zespołów ludzkich do prac zabezpieczających i działań  

ochronnych;  

 

 

Sposoby ochrony zabytków ruchomych to:  

na miejscu tj. schrony, piwnice, ukrycia,  

przez rozśrodkowanie,  

poprzez ich ewakuację,  
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Załącznik Nr 1 

do Planu Ochrony Zabytków 

 

 

 
 

  Mapa Gminy Rakoniewice 
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Załącznik Nr 2 

do Planu Ochrony Zabytków 

 

 

 

 

 
 

Graficzne  rozmieszczenie  zabytków  na  terenie  Gminy  

Rakoniewice 
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LEGENDA : 

 

 

 

Symbol znaku Opis znaku 

1 2 

 

PARK ZABYTKOWY 

 

 

ZABYTEK ARCHITEKTONICZNY 

(PAŁAC, DWOREK, DOM ZABYTKOWY) 

 

 

KOŚCIÓŁ 

 

 

ZABYTKI RUCHOME PODLEGAJĄCE 

OCHRONIE 

 

 

POŻAR PRZESTRZENNY 

 

 

REJON ZALEWÓW I ZATOPIEŃ 

 

 GMINNE STANOWISKO KIEROWANIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GSK 
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Załącznik Nr 3 

do Planu Ochrony Zabytków 

 

 

OZNAKOWANIE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH ZNAKIEM ROZPOZNAWCZYM 

KONWENCJI HASKIEJ 
 

 Wzór znaku rozpoznawczego Konwencji haskiej w układzie pojedynczym, służy do oznakowania 

zabytków korzystających z ochrony ogólnej. 

      1 m        

            

         

          1m  

          

                      Kolor niebieski 

                  

 

     0,5 m   

 

Znak rozpoznawczy Konwencji haskiej z czytelną informacją, że obiekt 

(nazwa obiektu, nr obiektu itp.) jest zaliczony do obiektów korzystających z ochrony ogólnej, umieszcza 

się przy wejściu do obiektu zabytkowego. Dolna krawędź znaku powinna znajdować się 2 metry powyżej 

poziomu ziemi. 

2.  Pełną widoczność znaku za dnia zapewnia się poprzez odpowiednie jego rozmieszczenie na: 

1) dachach obiektu: 

a)  pojedynczego obiektu: 

-  dachu płaskim - jeden znak, 

                           -  dachu o wysokiej kalenicy - po jednym znaku po jednej i drugiej stronie 

                                kalenicy 

                           -   dachu o więcej niż dwóch połaciach – po jednym znaku na każdej połaci, 

b)  kilku obiektach na nieruchomości: 

 o dachach płaskich - po jednym zestawie znaku na każdym obiekcie; 

 o dachach o wysokiej kalenicy po jednym znaku, na przemian  

z jednej i drugiej strony kalenicy; 

2)  zewnętrznych ścianach obiektu: 

a)  pojedynczego obiektu - na ścianie frontowej i tylnej, 

b)  kilku obiektach na nieruchomości - na zewnętrznych ścianach poszczególnych 

budynków wytyczających zarys posesji, 

3)  placach nieruchomości, na których rozmieszczonych jest kilka obiektów zabytkowych: 

 jeden znak o podwójnych wymiarach. 

Znaki można wykonać i umieścić w sposób nieprzynoszący szkody dla zabytku na: 

1) dachu obiektu poprzez: 

 rozciągnięcie płótna z namalowanym znakiem; 

 przymocowanie trwałych plansz z namalowanym znakiem; 

2) ścianach obiektu – zawieszenie plansz tekturowych /z desek/ z namalowanym  

znakiem;  

3) na placu nieruchomości – rozciągnięcie płótna lub innego tworzywa z namalowanym 

znakiem lub wysypanie kolorowego kruszywa /materiałów trwałych/ 

      Uwaga: Rozmiary znaków powinny być proporcjonalne do wielkości obiektu. 

 

 

 



GMINNY PLAN OCHRONY ZABYTKÓW NA WYPADEK KONFLIKTU ZBROJNEGO I SYTUACJI 

KRYZYSOWYCH DLA GMINY RAKONIEWICE 

 

str. 46 
 

 

Załącznik Nr 4 

do Planu Ochrony Zabytków 

 

 

 

ZESTAWIENIE PRAC DOKUMENTACYJNYCH I KONSERWATORSKO 

- ZABEZPIECZAJĄCYCH W RAZIE WYSTĄPIENIA STRAT I SZKÓD W 

ZABYTKACH 

 

 

 
zabezpieczenie zabytków przed dalszą destrukcją po ustąpieniu zagrożenia,  

dokumentowanie zdarzeń, strat i podjętych działań (filmowanie, fotografowanie, kopiowanie,  
itp.)  

informowanie właściwych organów administracji publicznej w szczególności Konserwatora    

       Zabytków oraz organów założycielskich o:  

 stratach,  

 podjętych działaniach,  

 potrzebach pomocy,  

 wykonanie ekspertyzy konserwatorskiej.  
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ZESTAWIENIE PRAC DOKUMENTACYJNYCH I 

KONSERWATORSKO-ZABEZPIECZAJĄCYCH W RAZIE 

WYSTAPIENIA STRAT I SZKÓD W ZABYTKACH 
 

 

Nazwa obiektu, nr rejestru 

w wykazie zabytków 

Szczegółowy opis strat i 

szkód  

Zakres prac 

dokumentacyjnych 

konserwatorskich do 

wykonania 

1 2 3 
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Załącznik Nr 5 

do Planu Ochrony Zabytków 
 

ORGANIZACJA  ŁĄCZNOŚCI  I  ALARMOWANIA 
 

Lp. Nazwa instytucji Nr telefonu, 
fax, e-mail 

1. Urząd  Miejski Gminy Rakoniewice     

Adres: ul. Osiedle Drzymały 25 

62-067 Rakoniewice    

Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego   

 

61 444 10 02 

61 444 11 39 

 

2. Starostwo Powiatowe Grodzisk Wielkopolski 

Adres: ul. Żwirki i Wigury 1 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

 

614452501 

3. Wielkopolski Urząd Wojewódzki 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego  

61-713 Poznań 

al. Niepodległości 16/18   

telefon całodobowy 

 

 987 

 

 

 

61 854-99-00 

61 854-99-10 

4. Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji  

Ratownictwa państwowej Straży Pożarnej 

60-767 Poznań, ul. Masztalerska 3 

telefon całodobowy 

 

112, 

998 

 

61 821-52-22 

5. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków 

Wojewódzki urząd Ochrony Zabytków 

61-834 Poznań 

ul. Gołębia 2 

 

61 852-80-03 

61 852-80-04 

6. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Generalny Konserwator Zabytków 

Biuro Administracyjno – Budżetowe 

00-071 Warszawa 

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 

 

22 421-01-100 

7. Państwowa Straż Pożarna 

 

998 

8. Policja 

 

997 

9. Pogotowie ratunkowe 

 

999 

10. Pogotowie energetyczne 

 

991 

11. Pogotowie gazowe 

 

992 

12. Pogotowie ciepłownicze 

 

993 
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 Załącznik Nr 6 

 do Planu Ochrony Zabytków 

 

SPOSÓB WSPÓŁDZIAŁANIA, POWIADAMIANIA I ŁĄCZNOŚCI 
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           Załącznik Nr 7 

do Planu Ochrony Zabytków 
 

     

 

ARKUSZ AKTUALIZACJI 
 

L.p. Data Nazwa dokumentu Treść aktualizacji Podpis 
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Załącznik Nr 8 

do Planu Ochrony Zabytków 
 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIA  STRAT  W  ZABYTKACH  
 

Lp. 
Miejscowość 

(adres, gmina) 

Obiekt 

nr wpisu 

do rejestru 

zabytków 

(ewidencji) 

lub inwentarza 

muzealiów itp. 

Funkcja 

Właściciel, 

użytkownik, 

zarządca 

Rodzaj, 

zwięzły 

opis i przyczyna 

strat 

Wartość strat 

i przewidywane 

źródła 

finansowania 

ich usunięcia 

Adnotacja 

o weryfikacji 

strat na 

miejscu przez 

organ ochrony 

zabytków 

Wykonane prace 

ratowniczo- 

zabezpieczające 

i konserwatorskie 

organ 

prowadzący 

ewentualne 

postępowanie 

wyjaśniające. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Załącznik Nr 9 

do Planu Ochrony Zabytków 

 

W Y K A Z  
 

ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH NA TERENIE GMINY RAKONIEWICE PODLEGAJĄCYCH ZABEZPIECZENIU                      

W RAZIE SYTUACJI KRYZYSOWYCH LUB NA WYPADEK KONFLIKTU ZBROJNEGO 
 

 

Lp. Miejscowość 
( obiekty podlegające 

zabezpieczeniu) 

Elementy 

obiektu 

podlegające 

zabezpieczeniu 

Proponowany sposób 

zabezpieczenia 

Niezbędne siły i czas 

na wykonanie zadania 
Koszty Uwagi 

1. Gnin 

1. Zespół dworski: 

      - dwór 

 
Cały obiekt 

 

 

Zawieszenie   

znaków rozpoznawczych konwencji 

Haskiej 

Wykonanie szczegółowej 

dokumentacji fotograficznej i ukrycie 

jej z pozostałą dokumentacją. 

 

 

Mieszkańcy dworku 

min  2 osoby 

3 godziny 

150,00 zł  

2. Jabłonna 

1. Kościół ewangelicki , ob. 

Rzym-kat. Par. p.w. 

najświętszego Serca Jezusa 

 

2. Kościół cmentarny p.w. 

św. Michała drew.  

 

Całe obiekty 

 

 

 

Zawieszenie znaków  

Rozpoznawczych konwencji Haskiej. 

Wykonanie szczegółowej 

dokumentacji fotograficznej i ukrycie 

jej z pozostałą dokumentacją  

zabezpieczenie  przez kierowników 

jednostek organizacyjnych wszelkiej 

dokumentacji dot. Zabytku w 

odpowiednich opakowaniach i 

ukrycie w bezpiecznym miejscach w 

obrębie obiektu, wzmocnienie 

ochrony przeciwpożarowej poprzez 

zwiększenie ilości środków 

gaśniczych. 

 

 

Proboszcz  parafii         

i członkowie rady 

parafialnej od 4-6 osób 

w czasie 2 dni. 

250,00 zł  
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4. Rakoniewice 

1. Kościół par. św. Marcina i 

Stanisława Biskupa  

2. Kościół ewangelicki  

3.   Zespól pałacowy : 

        -  pałac  

4.  Zespół zabudowy 

mieszkalnej: 

   Dom z ogrodem ul. 

Garbary 7 

   Dom ul. Kościelna 6 

   Dom Rynek 1 

   Dom Rynek 2 

   Dom Rynek 5 mur-drew. 

   Dom Rynek 40 szach. 

   Dom Rynek 41 szach. –

mur. 

5.   Dom ul. Zamkowa 1 

Całe obiekty 

Zawieszenie znaków 

rozpoznawczych konwencji Haskiej,  

Wykonanie szczegółowej 

dokumentacji fotograficznej i ukrycie 

jej z pozostałą dokumentacją, 

zabezpieczenie  przez kierowników 

jednostek organizacyjnych wszelkiej 

dokumentacji dot. Zabytku w 

odpowiednich opakowaniach i 

ukrycie w bezpiecznym miejscach w 

obrębie obiektu, wzmocnienie 

ochrony przeciwpożarowej poprzez 

zwiększenie ilości środków 

gaśniczych. 

Proboszcz  parafii          

i członkowie rady 

parafialnej 

zabezpieczają kościół 

parafialny  parafialnej 

od 4-6 osób w czasie 2 

dni. Kierownik muzea  

i właściciele 

pozostałych  obiektów 

zabezpieczają swoje 

minie  od 2-3 osób w 

czasie 2 dni 

1300,00 zł  

5. Rostarzewo 

1. Kościół ewangelicki ob. 

Rzym.-kat. Fil. P. w. MB 

nieustraszonej Pomocy 

2. Kościół parafialny p.w. św. 

Józefa 

 

3. Ratusz  

 

 

 

Całe obiekty 

 

Zawieszenie znaków 

rozpoznawczych konwencji Haskiej,  

wykonanie szczegółowej 

dokumentacji fotograficznej i ukrycie 

jej z pozostałą dokumentacją, 

zabezpieczenie  przez kierowników 

jednostek organizacyjnych wszelkiej 

dokumentacji dot. Zabytku w 

odpowiednich opakowaniach i 

ukrycie w bezpiecznym miejscach w 

obrębie obiektu, wzmocnienie 

ochrony przeciwpożarowej poprzez 

zwiększenie ilości środków 

gaśniczych. 

 

Proboszcz  parafii         

i członkowie rady 

parafialnej od 4-6 osób 

w czasie  2 dni. 

Ratusz zabezpieczony   

i oznakowany przez 

właściciela w ciągu     

1 dnia 2-3 osób  

300,00 zł  

6. Ruchocice 

1. Kościół p. w. św. Urszuli  

 

 

Cały obiekt Zawieszenie znaków 

rozpoznawczych konwencji Haskiej,  

wykonanie szczegółowej 

dokumentacji fotograficznej i ukrycie 

jej z pozostałą dokumentacją, 

zabezpieczenie  przez kierowników 

jednostek organizacyjnych wszelkiej 

Proboszcz  parafii               

i członkowie rady 

parafialnej od 4-6 osób 

w czasie 2 dni 

200,00 zł  
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dokumentacji dot. Zabytku w  

odpowiednich opakowaniach i 

ukrycie w bezpiecznym miejscach w 

obrębie obiektu, wzmocnienie 

ochrony przeciwpożarowej poprzez 

zwiększenie ilości środków 

gaśniczych, wykonanie pasów . 

 

7. Wioska 

1. Zespól pałacowy: 

       - pałac 

 

Cały obiekt 

 

Zawieszenie znaków 

Rozpoznawczych konwencji Haskiej 

Wykonanie szczegółowej 

dokumentacji fotograficznej i ukrycie 

jej z pozostałą dokumentacją. 

Zabezpieczony              

i oznakowany przez 

właściciela w ciągu      

1 dnia 2-3 osób 

150,00 zł  
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Załącznik Nr 10 

do Planu Ochrony Zabytków 

 

ZABYTKI  RUCHOME 
 

na terenie gminy Rakoniewice chronione na miejscu – w jednostkach organizacyjnych 

( podlegające rozśrodkowaniu lub ewakuacji) 

Lp. 
Jednostka organizacyjna 

Adres, telefon, fax, e-mail 

Wyszczególnienie 

( rodzaj zabytku) 

Ilość 

sztuk 

Objętość 

m3 

Ciężar 

kg 

Ilość i 

rodzaj 

opakowań 

Ilość osób 

i czas 
Środki transportu 

Miejsce i 

trasa 

przejazdu 

( km). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Kościół ewangelicki 

ob. Rzym.-kat. Fil. P. 

w. MB nieustraszonej 

Pomocy w Rostarzewie 

 tel. 61 444 25 22 

 

Wystrój i wyposażenie w tym 

najcenniejsze to: 

2 figury, ograny W.SAUER Frankfurt, 

ołtarz główny  
4 

 
10 200 10 

5 

8 godz. 
Samochód ciężarowy - 

2. Kościół par. św. 

Marcina i Stanisława 

Biskupa w 

Rakoniewicach  

Tel: 61 444 10 31 

 

Wystrój i wyposażenie: 

tym najcenniejszy to: 

 

1 - obraz z ołtarza głównego  

2 – pozostałe wyposażenie  

 

 

 

1 

10 

2,5 150 4 
2 

2 godz. 
Samochód osobowy - 

3. Kościół ewangelicki , 

ob. Rzym-kat. Par. p.w. 

najświętszego Serca 

Jezusa w  Jabłonnie    

Tel: 61 444 31 95 

 

Wystrój i wyposażenie  

 

4 

 

2 100 2 
2 

 2 godz. 
Samochód ciężarowy - 

4. Kościół p.w. św. Urszuli 

w Ruchocicach 

Tel: 61 444 34 28 

 

Wystrój i wyposażenie 
 

2 

 

2 50 3 
2 

 1 godz. 
Samochód ciężarowy - 
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5. Wielkopolskie Muzeum 

Pożarnictwa w 

Rakoniewicach (Oddział 

Zamiejscowy 

Centralnego Muzeum 

Pożarnictwa w 

Mysłowicach)  

Tel: 61 44 41 158 

Wystrój i wyposażenie w tym 

najcenniejsze to: 
 

 auta pożarnicze – ( w tym amfibia) 

 sikawki  konne, wozy, drabiny  

 
 

24   

33  

- - 

 

 

- 

   

 

4 

8 godz. 

Samochód ciężarowy 

(laweta) 
- 

 sztandary  

 medale odznaczenia  

 mundury  

 hełmy  

 archiwalia + archiwum  

 Motopompy, autopompy i agregaty  

 pozostałe eksponaty techniczne  

 pozostałe eksponaty artystyczne 

 księgozbiór 

43 

408 

40 

153 

270 

57 

615  

625 

1815 

- - 

worki  

500 szt. 

   
skrzynie  

800 szt. 

 

 

6 

8 godz. 

 

Samochody 

dostawcze 

- 

Zabytki ruchome umieszczone w  w/w wykazie zostaną  chronione i zabezpieczone we własnym zakresie przez kierownika Wielkopolskiego Muzeum 

Pożarnictwa w Rakoniewicach i  proboszcza poszczególnej Parafii. Kierownik i  Proboszcz Parafii we własnym zakresie ustali osoby odpowiedzialne 

za ochronę zabytków, zapewni  opakowania i transport zabytków oraz  ustali miejsce i trasę przejazdu. 
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    Załącznik Nr 11 

      do Planu Ochrony Zabytków 

 

WYKAZ JEDNOSTEK, INSTYTUCJI I RZECZOZNAWCÓW PRZEWIDZIANYCH DO UDZIELENIA POMOCY ZABYTKOM  

W RAZIE ZAGROŻENIA 

 

 

Jednostka, instytucja, organizacja, rzeczoznawca Adres Telefon,  fax Uwagi 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Poznań, ul. Gołębia 2 
tel. 61 852-80-03 

fax. 61 852-80-02 

 

Urząd  Gminy, Gminny Zespół  

Reagowania Kryzysowego  

Osiedle Drzymały 25 

62-067 Rakoniewice 
61 29 365 33  

OSP Rakoniewice 
ul. Starowolsztyńska 2, 

62-067 Rakoniewice, 

(61) 44 41 008 

604 878 717 lub 112, 998  

OSP Rostarzewo 
ul. Rakoniewicka 43A, 

62-068 Rostarzewo, 

(61) 44 425 82 

604 569 005 lub 112, 998  

OSP Łąkie 
Łąkie  

62-068 Rostarzewo 
61 444 20 16 lub 112, 998  

OSP Tarnowa 
Tarnowa  

62-067 Rakoniewice 
667 107 431 lub 112, 998  

OSP Goździn 
Goździn 

62-067 Rakoniewice 
61 44 41 482 lub 112, 998  

OSP Gnin 
Gnin, 

62-073 Ruchocice 

(61) 444 34 94 

61 44 43 494 lub 112, 998  

OSP Wioska 
Wioska  

64-308 Jabłonna 
504 063 751 lub 112, 998  

OSP Jabłonna 
Jabłonna  

64-308 Jabłonna 
61 44 43 331 lub 112, 998  

OSP Komorówko 
Komorówko 

64-308 Jabłonna 
61 44 43 258 lub 112, 998  
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OSP Błońsko 
Błońsko 

64-308 Jabłonna 
61 444 30 14 lub 112, 998  

OSP Kuźnica Zbąska 
Kuźnica Zbąska 

64-308 Jabłonna 
61 44 15 223 lub 112, 998  

OSP Ruchocice 
Ruchocice  

62-073 Ruchocice 
604 878 717 lub 112, 998  

Gminny Zakład Komunalny 

Rakoniewice 

ul. Malinowa1 

62-067 Rakoniewice 

 61 444 11 67 

 

Zespół Przedszkolno-Szkolno- Gimnazjalny 

 w Rostarzewie 

ul. Rakoniewicka 23 

62-068 Rostarzewo 

tel./fax  61 4442523 

tel. 601270285 

 

 

Zespół Przedszkolno-Szkolno- Gimnazjalny 

 w Ruchocicach 

 

62-073 Ruchocice, ul. 

Poznańska 23 
61 4443425 

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jabłonnie 

 

ul. Nowotomyska 9 

64-308 Jabłonnie 
61 44-43-193 

 

Zespół Przedszkolno - Szkolny 
Łąkie 81 

62-068 Rostarzewo 
61 444 24 84 

 

Sołtysi : 

 

 

 

 

 

Sołectwo Jabłonna: 
     Sołtys: Anna Gracz 

ul. Św. Michała 1 

64-308 Jabłonna 

 

(61) 444 31 19 

Sołtysi posiadają 

telefony i 

mogą 

powiadomić 

służby o 

zdarzeniu 

Sołectwo Rakoniewice: 
Sołtys: Stanisław Jarosz 

Józefin 2/3 

62-067 Rakoniewice 
61 444 39 22 

Sołectwo Rostarzewo: 
     Sołtys: Krystyna Bączyk 

Oś, Żegockiego 12 

62-068 Rostarzewo 
61 444 25 88 

Sołectwo Ruchocice: 

     Sołtys: Marek Tata 

ul. Słoneczna 11 

62-073 Ruchocice  
61 444 36 11 



GMINNY PLAN OCHRONY ZABYTKÓW NA WYPADEK KONFLIKTU ZBROJNEGO I SYTUACJI KRYZYSOWYCH DLA GMINY RAKONIEWICE 

 

str. 59 
 

Sołectwo Wioska: 
     Sołtys: Bogdan Schulz 

Wioska 42 

64-308 Jabłonna 
61 444 31 83 

Sołectwo Gnin: 
    Sołtys: Jan Drozdowski 

Gnin 6 

62-073 Ruchocice 
61 444 34 94 

 

 


