
UCHW ALA NR VII.3S.2019 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 27 marca 2019 roku 

w sprawie przyj4;cia "Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Baboszewo na lata 2019 -

2022". 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r 0 samorZlldzie gminnym 

(t.j. Dz.U . z 2019r poz. 506)i art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w i oplece 

nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067) uchwala si4;, co nast4;puje: 

§l. 

Przyjmuje Sll': "Gminny program opieki \lad zabytkami gmmy Baboszewo na lata 2019 - 2022", 
pozytywnie zaopiniowany przez Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w w Warszawie, Delegatura 

w Ciechanowie. 

§ 2. 

Gminny program opieki nad zabytkami, 0 kt6rym mowa w § I stanowi zalqcznik do niniejszej uchwaly. 

§ 3. 

Wykonanie Uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy Baboszewo. 

§ 4. 

Uchwala wchodzi w zycie po uplywic 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz~dowym 

Wojew6dztwa Mazowieckiego. 

WICEPRlEWO~N I CZifY ~ADY 

~r~'ki 



Uzasadnienie 
do uchwaly Nr VU.35.2019 Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 27 marca 2019 r. 

Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 2067) W6jt zobowi1!zany jest do sporZ1!dzenia na okres 4 lat gminnego programu 
opieki nad zabytkami. 

Opracowany Gminny program opieki nad zabytkami gminy Baboszewo na lata 2019 - 2022 (GPOnZ) 
stanowic bydzie element polityki samorz1!dowej , pozwalaj1!cy na podejmowanie zaplanowanych dzialan 
dotycz1!cych inicjowania, wspierania, koordynowania badan i prac z dziedziny ochrony zabytk6w 
i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kultury. Jako material bazowy 
moze byc wykorzystywany przez srodowiska badawcze i naukowe, wlascicieli i posiadaczy obiekt6w 
zabytkowych oraz osoby zainteresowane kultur1! i dziedzictwem kultury. Opracowanie sluZyc bydzie 
rozwojowi gminy przez d1!zenie do poprawy stanu zachowania zabytk6w, eksponowania walor6w 
krajobrazu kulturowego, wykorzystania zabytk6w na potrzeby spoleczne, gospodarcze i edukacyjne. 

W przedlozonym GPOnZ wskazano dzialania skierowane na poprawy stanu zabytk6w, ich adaptacjy 
i rewaloryzacjy oraz zwiykszenie dostypnosci do nich mieszkanc6w i turyst6w. Dokument uwzglydnia 
uwarunkowania prawne, zewnytrzne oraz wewnytrzne w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. 
Wskazane w nim kierunki dzialania tzw. priorytety szczeg61owo opisuj1! zakres oraz cel danego 
zamierzenia. GI6wnymi kierunkami powyzszych cel6w jest ochrona i swiadome ksztaltowanie krajobrazu 
kulturowego gminy, byd1!cego elementem rozwoju gospodarczo - spolecznego oraz promocja dziedzictwa 
kulturowego i edukacja sluz1!ca budowaniu tozsamosci kulturowej mieszkanc6w gminy Baboszewo. 
Realizacja cel6w zawartych w programie poprawi w lokalnej spolecznosci swiadomosc wsp61noty 
kulturowej, wzmocni lokalne wartoSci oraz wspolne korzenie. 

W opracowaniu okreslono rowniez rrodla finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robot 
budowalnych przy zabytkach wraz z jego otoczeniem. Finansowanie moze odbywac siy ze trodel 
publicznych (np. budzet panstwa, budzet wtasny gminy, budzet jednostek samorz1!dowych - powiatu 
i wojew6dztwa, srodki unijne, inne trodla zagraniczne), a takze ze trodet prywatnych (os6b fizycznych, 
organizacji pozarz1!dowych - stowarzyszen, fundacji , os6b prawnych itp.). 

Zgodnie z przepisami cyt. powyzej ustawy niniejszy GPOnZ uzyskal pozytywn1! opiniy Wojew6dzkiego 
Konserwatora Zabytk6w w Warszawie, Oelegatura w Ciechanowie. 

Ookument wymaga ogloszenia w wojew6dzkim dzienniku urzydowym. 

WlClPft!~:~JI'DY 
Je~t Kupniewski 


