Uchwała Nr III/31/18
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Słupska
na lata 2016-2019.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz
.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz.1432) oraz art. 87 ust.5 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji w latach 2016-2017 Programu Opieki nad Zabytkami
Miasta Słupska na lata 2016÷2019, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska
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Załącznik do uchwały Nr ……...
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia ……………………………..

Informacja z realizacji
Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Słupska na lata 2016 – 2019
w okresie 2016 i 2017 roku
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Słupsk, grudzień 2018
I . Wprowadzenie.
1. Zgodnie z art. 87 ust. 5 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami Prezydent Miasta co dwa lata sporządza sprawozdanie z realizacji Programu i
przedstawia Radzie Miasta.
2. Niniejsze opracowanie zawiera zadania wykonane w latach 2016-2017.
II. Wartość wydatków budżetu Miasta Słupska na ochronę i opiekę nad zabytkami
w formie dotacji celowych w latach 2016-2017.
1. Wartość wydatków budżetu Miasta Słupska na ochronę i opiekę nad zabytkami
w 2016 roku wyniosła:
- dotacje celowe – 114.000,00 zł, co stanowiło ok. 0,024% budżetu miasta, na kulturę
i ochronę dziedzictwa narodowego
2. Wartość wydatków budżetu Miasta Słupska na ochronę i opiekę nad zabytkami
w 2017 roku wyniosła:
- dotacje celowe – 514.658,12 zł, co stanowiło ok. 0,1% budżetu miasta,
i ochronę dziedzictwa narodowego

na kulturę

3. Wysokość dotacji celowych do prac konserwatorskich w latach 2016 i 2017:
a) W 2016 roku wysokość dotacji celowych do prac konserwatorskich wyniosła
114.000,00 zł, w tym:
- dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na
kamienice oraz obiekt sakralny wyniosły: 14.000 zł- refundacja kosztów remontu
konserwatorskiego w zakresie renowacji schodów głównych i bocznych na wieżę w
obiekcie kościoła z początku XIV wieku położonego przy ul. Łukasiewicza 7 (Plac
Mariacki) w Słupsku.
- dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych wyniosły: 100.000,00 zł -W ramach dotacji celowej do dnia 31.12.2016
roku dokonano wydatków na dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zapewnieniu wkładu własnego do
realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą „Restauracja kościoła Mariackiego i
kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów Szlaku
Jakubowego” (wniosek o sygnaturze W/I/402/2016) - Oś Priorytetowa 8. Konwersja,
Działania 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe. Konkurs nr
RPPM.08.03.00-IZ.00-22-001/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Realizacja wynika z rozstrzygnięcia wyżej wymienionego konkursu – uchwała nr
465/142/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 12 maja 2016 roku, podpisania
stosownych umów z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku i Urzędem Miejskim w
Słupsku oraz zabezpieczeniem po stronie wnioskodawcy własnych środków
finansowych.
- Zarząd Infrastruktury Miejskiej dokonał remontu średniowiecznych murów obronnych
przy ul. Grodzkiej za kwotę 114.350,70 pln
b) W 2017 roku wysokość dotacji celowych do prac konserwatorskich wyniosła
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514.658,12 zł, w tym:
- dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych wyniosły: 500.000,00 zł -W ramach dotacji celowej do dnia 31.12.2017
roku dokonano wydatków na dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zapewnieniu wkładu własnego do
realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą „Restauracja kościoła Mariackiego i
kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów Szlaku
Jakubowego” (wniosek o sygnaturze W/I/402/2016) - Oś Priorytetowa 8. Konwersja,
Działania 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe. Konkurs nr
RPPM.08.03.00-IZ.00-22-001/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Realizacja wynika z rozstrzygnięcia wyżej wymienionego konkursu – uchwała nr
465/142/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 12 maja 2016 roku, podpisania
stosownych umów z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku i Urzędem Miejskim w
Słupsku oraz zabezpieczeniem po stronie wnioskodawcy własnych środków
finansowych.
- dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na obiekty
kulturotwórcze wyniosły:15 284,79 zł (tj dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej na
zrealizowanie wymianie skorodowanych elementów dachu, remnontu schodów
zewnętrznch wraz z balustradami,
- Zarząd Infrastruktury Miejskiej dokonał remontu średniowiecznych murów obronnych
przy ul. Grodzkiej za kwotę 25 582,99 pln, remontu średniowiecznych murów
obronnych przy ul. F.Nullo za kwotę 84 413,71 pln
- Zarząd Infrastruktury Miejskiej wykonał badania archeologiczne Starego Rynku wraz z
badaniami geotechnicznymi przy ulicy Grodzkiej za kwotę 493.291,50 pln.
III. Realizacja prac remontowo-konserwatorskich w latach 2016 i 2017
1. Zestawienie działań konserwatorskich w 2016 roku przy obiektach wpisanych do rejestru
zabytków. Na podstawie podjętych uchwał konserwatorskich zrealizowano 1 zadanie
konserwatorskie w obiektach poddanych restauracji.
2. Zestawienie działań konserwatorskich w 2017 roku przy obiektach wpisanych do rejestru
zabytków. Na podstawie podjętych uchwał konserwatorskich w trakcie realizacji
zadań konserwatorskich w obiektach poddanych restauracji.
3. Realizacja i wykonanie uchwał w okresie sprawozdawczym w latach 2014 i 2015:
a) W 2016 roku podjęto i wykonano 1 uchwałę, w sprawie udzielenia dotacji celowych na
podstawie której zrealizowano wskazane zadania konserwatorskie.
b) W 2017 roku podjęto i wykonano 4 uchwały: 2 w sprawie udzielenia dotacji celowych ub
jej zmiany, uchwałę ze sprawozdaniem za wykonanie Gminnego Programu Ochrony nad
Zabytkami w latach 2012-2015, 1 uchwałę programowo-regulacyjną oraz 1 zarządzenie
regulacyjne.
4. Wnioski o udzielenie dotacji celowych w latach 2016 i 2017.
Zgodnie §5 punkt 6 Uchwały Nr XLVI/716/09 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 16
grudnia 2009 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
wnioski o przyznanie dotacji opiniuje wewnętrzna komisja w składzie: Dyrektor Wydziału
Polityki Przestrzennej, pracownik Wydziału Polityki Przestrzennej wskazany przez Dyrektora
Wydziału oraz dwóch radnych wskazanych przez Przewodniczącą Rady Miejskiej.
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a) Zasady oceny, weryfikacji i klasyfikacji wniosków o udzielenie dotacji celowej:
- ocena kompletności złożonego wniosku,
- ocena stanu technicznego i zagrożenia dla utraty wartości dziedzictwa kulturowego,
- ocena znaczenia wartości obiektu zabytkowego w skali miasta,
- ocena zakresu i możliwości finansowych wnioskodawcy,
- konsultacja z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w priorytetach ochrony
danego zabytku.
b) W 2016 roku wykonano.
Wykaz wniosków dotyczących prac w obiektach zabytkowych w 2016 roku,
w których wykonano
lp

Wnioskodawca

Określenie zabytku

Zakres dotowanych prac lub robót

1

Parafia Rzymsko-Katolicka –
p.w. Najświętszego Serca
Jezusowego w Słupsku

kościół rzymsko-katolicki p.w.
Najświętszego Serca
Jezusowego z kon. XIXw.,
- Nr A-53 w rej. zabyt. woj.
pom

- remont konserwatorski renowacji
elewacji zewnętrznych, cokołu,
dach nad prezbiterium wraz z
konstrukcją, osłony witraży, ściany
zakrystii, oraz robót wewnętrznych:
renowacja stolarki drzwiowej,
naprawy tynku, renowacja
konstrukcji drewnianych stropów i
sufitów, malowanie stolarki
drzwiowej, naprawa osłoniętych
elementów ceglanych,
wykończenia tynków
wewnętrznych, polichromia
sufitowa oraz ścienna prezbiterium,
tynki i renowacja ścian wieży,
schody na wieżę i wymiana
instalacji elektrycznej, rozpoczęcie robót (zadanie
dwuletnie)

2

Parafia Rzymsko-Katolicka –
p.w. NMPKRŚ w Słupsku

kościół rzymsko-katolicki
(Mariacki) p.w. NMPKRŚ z
pocz. XIVw.,
- Nr A-53 w rej. zabyt. woj.
pom

- remont konserwatorski renowacji
schodów głównych i bocznych na
wieżę kościoła,
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- prace remontowo- renowacyjne
wewnętrzne:
konserwacja
i
malowanie ścian i sklepienia,
naprawa odsłoniętych elementów
ceglanychsłupy
i
żebra,
konserwacja więźby dachowej,
roboty remontowe na chórze, chór,
renowacja i osłona witrażyrozpoczęcie
robót
(zadanie
dwuletnie)
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c) W 2017 roku roku wykonano.
Wykaz wniosków dotyczących prac w obiektach zabytkowych w 2016 roku,
w których wykonano
lp

Wnioskodawca

Określenie zabytku

Zakres dotowanych prac lub robót

1

Bałtycka Galeria Sztuki
Współczesnej

Baszta Czarownic, z ok. 1410r.,
Nr A-55 w rej. zabyt. woj.
pom.

- roboty remontowo- renowacyjne
polegające
na
wymianie
skorodowanych
elementów
konstrukcyjnych dachu tj. dwóch
jętek, na elewacji szczytowej
budynku Baszty Czarownic,
- roboty budowlano- renowacyjne
schodów zewnętrznych i naprawa
balustrad

2

Parafia Rzymsko-Katolicka –
p.w. Najświętszego Serca
Jezusowego w Słupsku

kościół rzymsko-katolicki p.w.
Najświętszego Serca
Jezusowego z kon. XIXw.,
- Nr A-53 w rej. zabyt. woj.
pom

- remont konserwatorski renowacji
elewacji zewnętrznych, cokołu,
dach nad prezbiterium wraz z
konstrukcją, osłony witraży, ściany
zakrystii, oraz robót wewnętrznych:
renowacja stolarki drzwiowej,
naprawy tynku, renowacja
konstrukcji drewnianych stropów i
sufitów, malowanie stolarki
drzwiowej, naprawa osłoniętych
elementów ceglanych,
wykończenia tynków
wewnętrznych, polichromia
sufitowa oraz ścienna prezbiterium,
tynki i renowacja ścian wieży,
schody na wieżę i wymiana
instalacji elektrycznej, zakończenie zadania

3

Parafia Rzymsko-Katolicka –
p.w. NMPKRŚ w Słupsku

kościół rzymsko-katolicki
(Mariacki) p.w. NMPKRŚ z
pocz. XIVw.,
- Nr A-53 w rej. zabyt. woj.
pom

- prace remontowo- renowacyjne
wewnętrzne:
konserwacja
i
malowanie ścian i sklepienia,
naprawa odsłoniętych elementów
ceglanychsłupy
i
żebra,
konserwacja więźby dachowej,
roboty remontowe na chórze, chór,
renowacja i osłona witrażyrozpoczęcie robót- zakończenie
zadania

IV. Działania w zakresie programów rewaloryzacji i rewitalizacji w latach 2016-2017.
1. Wykonywano

na

bieżąco
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w Gminnej Ewidencji Zabytków (objęte rejestrem zabytków, ujete w Wojewódzkiej
Ewidencji Zabytków oraz w ewidencji wskazanej przez Prezydenta Miasta Słupska)
realizowane przez Wspólnoty Mieszkaniowe oraz przez Przedsiębiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej sp. z.o.o.
- w roku 2016 bieżącym remontom poddano 187 obiektów za kwotę 5.490.288,46 pln
- w roku 2017 bieżącym remontom poddano 149 obiektów za kwotę 4.422.460,33 pln
2. W 2016 roku na terenach objętych Gminną ewidencją Zabytków wykonano:
- opracowanie projektu na śródmiejską część bulwarów za kwotę 100 395,25.
- poddano rewitalizacji podwórko ul. Wita Stwosza 2 – 3/, Tuwima 21 AB za kwotę
449 999,99
- Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i
środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska wykonane środki 210 780,18 pln. W roku 2016 została sfinansowana : koncepcja urbanistycznoarchitektoniczna zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Ogrodową, Długą i Polną,
koncepcja architektoniczno-przestrzenna adaptacji i remontu kamienicy Otto Freundlicha,
koncepcja urbanistyczno-architektoniczna przebudowy budynku wozowni wraz z
zagospodarowaniem dziedzińca Filharmonii.
-zrewitalizowano podwórka przynależnego do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy
ul. Paderewskiego 6,7,8 i 10 oraz Wrocławska 1 w Słupsku w nawiązaniu do realizacji
projektu "podwórko pokoleniowe"
- Opracowano dokumentację projektową na Rewitalizację terenu wokół Stawku
Łabędziego, utworzenie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej (strefa chill - out) - Słupski za
kwotę20 910,00 pln
3. w roku 2017 na terenach objętych Gminną ewidencją Zabytków wykonano:
- Łamiemy bariery, łączymy pokolenia– rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i
Śródmieścia Miasta Słupska .Wykonano dokumentację projektową kwartału ulicy Długiej
oraz ulic: Dominikańskiej, Mostnika i Kowalskiej. Wykonano wycinkę drzew w parku przy
ul. Kilińskiego. Wykonano kompletny wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych
uwarunkowaniach przedsięwzięcia „Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacji” oraz
Kartę Informacyjną Projektu, sporządzono wypisy i kopie map z powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego. Opracowano studium wykonalności, opracowano Kartę
Informacyjną Projektu- wykonane środki - 295 957,35 + 46.000 pln .
- Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska. Wykonano roboty
budowlane przy ulicy Wojska Polskiego 19 oraz Hubalczyków 8.
Płatność za roboty budowlane przy ulicy Lotha 12 oraz Mostnika 10.wykonane środki 300 000,00.
- Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i
środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska wykonane środki 490 940,34. Sfinansowano opracowanie dokumentacji przebudowy i remontu kamienicy
Otto Freundlicha. Sfinansowano opracowanie dokumentacji przebudowy budynku Domu
Sąsiedzkiego za opracowanie projektu zagospodarowania podwórka pomiędzy ul. Długą i
Ogrodową. Opracowano i sfinansowano opracowanie PFU dla zad. „Rekonstrukcja
średniowiecznej baszty obronnej wraz z zabudową towarzyszącą, dokumentację
projektową zagospodarowania podwórka przy ul. Jaracza, dokumentację projektową
zagospodarowania podwórka pomiędzy ul. Partyzantów, Armii Krajowej i Szkolną,
dokumentację projektową-Dziedziniec sztuki przebudowa wozowni wraz z
zagospodarowaniem dziedzińca Filharmonii etap II, wykonanie zmian w dokumentacji dla
zadania kwartału zabudowy w rejonie ul. Długiej i Ogrodowej wraz z przebudową domu
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sąsiedzkiego oraz sfinansowano etap 2a opracowania projektu budowlano-wykonawczego
przebudowy budynku Domu sąsiedzkiego i etap 2b opracowania projektu budowlanowykonawczego zagospodarowania podwórka pomiędzy ul. Długą a ul. Ogrodową.
V. Współpraca z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, właścicielami zabytków,
organizacjami społecznymi i pozarządowymi.
1. Zadania określone w programie realizowane były w wyniku działań władz samorządowych
we współpracy ze słupską Delegaturą Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
z właścicielami obiektów, z parafiami, organizacjami pozarządowymi i lokalnymi
stowarzyszeniami.
2. W roku 2017 Prezydent Miasta Słupska objął patronat nad I Słupską Konferencją
Renowacji Zabytków, która odbyła się 29 września w sali obrad Ratusza Miejskiego.
VI. Działania promujące zabytki Miasta Słupska.
1. W ramach bieżącej promocji zabytków Miasta Słupska cyklicznie umieszcza się
na stronie internetowej miasta aktualne informacje i zestawienia dotyczące dziedzictwa
kulturowego miasta. Ponadto, materiały takie udostępniane są bezpłatnie uczniom i
studentom.
2. W 2017 roku w ramach promocji niematerialnego dziedzictwa kulturowego Miasta
Słupska wydana została książęczka dla dzieci “Jak Michałek ze Słupskim Chłopczykiem po
Słupsku wędrowali” autorstwa Mirosławy Mazurkiewicz.
3. W latach 2016 i 2017 w ramach dziedzictwa kulturowego Miasta Słupska w szkołach
podstawowych organizowane są lekcje dotyczące historii Miasta i zabytków w nim
znajdujących się.
4. W roku 2016 i 2017 organizowano na terenie Miasta -Noc Muzeów.
5. W roku 2016 zorganizowano cykl wydarzeń, podczas których dzieci poznały historię
zabytków, a także - za pomocą różnych materiałów plastycznych wykonały kukły
pomorskiego diabła. Inspiracje czerpały z baśni Jolanty Nitkowskiej – Węglarz „Czarcia
kałuża” ze zbiorku „Wyprawa do Krainy Baśni”. W dniu 11 maja zaprezentowały swoje
prace w Ratuszu i Starostwie Powiatowym. „Z Biblioteką przez Słupsk
6. W roku 2016 Słupsk zajął pierwsze miejsce w plebiscycie HRS „Kocham to miasto –
Miasto Roku”
7. W roku 2016 i 2017 kreowano markę miasta Słupska jako ciekawej destynacji
turystycznej o atrakcyjnej, rozpoznawalnej w kraju ofercie poprzez współpracę CIT z
wydziałami Urzędu Miejskiego w Słupsku w zakresie promocji różnych wydarzeń, np. z
Wydziałem Dialogu i Komunikacji Społecznej dystrybuując informacje dot. budżetu
partycypacyjnego, umieszczano w gablotach informacyjnych organizowane przez
poszczególne wydziały wydarzenia i akcje promocyjne, Zielonego Punktu.
Współpracowano m.in. z Wydziałem Kultury udzielając informacji dot. wydarzeń
kulturalnych oraz wymieniając się informacjami o imprezach, oprowadzano bezpłatnie po
ratuszu i wchodzono na wieżę ratuszową z np. uczniami klasy II C ze SP 6 w Słupsku. W
ramach Strefy Kultury i Wypoczynku zorganizowanej na dziedzińcu ratusza w sezonie
letnim na prośbę Wydziału Kultury oprowadzano bezpłatnie po ratuszu i wprowadzano na
wieżę ratuszową – ok. 7 grup dzieci uczestniczących w zajęciach w tejże strefie.Wsparto
merytorycznie szereg działań, w
tym m.in.: wydanie planu miasta Słupsk (pierwszy
plan miasta, który powstał po zbudowaniu ringu), wykonano przewodnik po Pomorzu w
języku czeskim, z przeznaczeniem na rynek czeski i słowacki.
a) Zwiększenie świadomości mieszkańców Miasta Słupska i regionu o własnych zasobach i
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lokalnej historii poprzez instytucje kultury (w tym m.in. Muzeum Pomorza Środkowego w
Słupsku, Filharmonia Sinfonia Baltica, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, teatry,
biblioteki,
ośrodki kultury, kina, itp.), – współpraca polegała m. in. na dystrybuowaniu
informacji dot. tych miejsc, repertuarów kin, teatrów, konkretnych wydarzeń
promocyjnych, umieszczaniu plakatów w gablotach informacyjnych, umieszczaniu
wydarzeń w kalendarzu imprez na stronie www.slupsk.pl;pomorskie.travel;
zielonesercepomorza.pl; na sprzedaży m.in. publikacji i materiałów promocyjnych np.
MPŚ, nieodpłatnym korzystaniu z zasobów MPŚ, konsultacji przygotowywanego Questa
dot. Witkacego oraz umożliwieniu bezpłatnego zwiedzania wystawy Witkacego po przejściu
Questa; na sprzedaży płyt wydawanych przez Filharmonię Sinfonia Baltica oraz znaczków
sprzedawanych w ramach wydarzenia Odjechane dni Muzyki, które uprawniały do zniżki na
wybrane dni podczas imprezy, na sprzedaży wyrobów ceramicznych pracowni ceramicznej
Słupskiego Ośrodka Kultury, sprzedaży biletów na przedstawienie dla Teatru Władca
Lalek, przygotowywano kalendarz imprez zawierający przedsięwzięcia promocyjne i
wydarzenia kulturalne ze Słupska i Ziemi Słupskiej, który był raz w tygodniu wysyłany do
informacji turystycznych.
8. W roku 2017 w chodnikach zamontowano 5 kamieni pamięci w formie pamiątkowych
tablic upamiętniających ofiary III Rzeszy, dawnych żydowskich mieszkańców
Miasta
Słupska.
9. W 2017 roku w kontynuowano opracowanie następujących koncepcji
przestrzennych:
- Zagospodarowanie Placu Zwyciestwa w Słupsku,
- Zagospodarowanie Bulwarów Rzeki Słupi w Słupsku
- Zagospodarowanie Węzła transportowego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta
Słupska wraz z koncepcją terenów przyległych.
VII. Ochrona dziedzictwa kulturowego Miasta Słupska.
1. W 2016 i 2017 roku został zaktualizowany pod względem konserwatorskim „Plan ochrony
zabytków Miasta Słupska na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych”, który
jako zadanie był realizowany przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Miejskiego w Słupsku we współpracy z Wydziałem Polityki Przestrzennej.
2. Wykonywanie i aktualizacja jednostkowych planów ochrony zabytków dla obiektów
ruchomych i obiektów nieruchomych.
W 2016 i 2017 roku poziom wykonania wynosił 87%.
3. W 2017roku Prezydent Miasta Słupska wydał następujące zarządzenia w sprawach
ochrony kulturowej i zabytków Miasta Słupska
a) Zarządzenie Nr 1380/PP/2017 z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnej
Ewidencji Zabytków Miasta Słupska.
VIII. Dziedzictwo kulturowe Miasta Słupska w planowaniu przestrzennym.
W latach 2016 i 2017 w zmienianych lub nowo opracowanych miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego sukcesywnie były uwzględnianie uwagi Pomorskiego
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz wytyczne Programu Opieki nad
Zabytkami dla ochrony obiektów zabytkowych, ze szczególnym uwzględnieniem
uwarunkowań urbanistyczno-architektonicznych.
Ponadto, wnoszone są na bieżąco uwagi i propozycje Wydziału Polityki Przestrzennej
dotyczące zapisów ochrony obiektów zabytkowych, które najczęściej są uwzględnianie po
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przeanalizowaniu.
Zapisy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego znajdują się w następujących
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uchwalonych w latach 2016-2017:
1. w 2016 roku:Dzielnica Mieszkaniowa Zachód
a) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego “Zmiana Dzielnica Mieszkaniowa
Zachód”:
- ustalenia dla obszaru planu znajdującego się w strefie ograniczonej ochrony
archeologicznej AZP 9-29/46, AZP 9-29/75, AZP 9-29/7
2. w 2017 roku:
a) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego “Poniatowskiego-C”
- ustalenia dla budynków ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Słupska,
znajdujących się przy ul. Bałtyckiej, Niemcewicza , Poniatowskiego ,Wolności
b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego “Jaracza-A”:
- ustalenia dla obszaru planu znajdującego się w strefie ograniczonej ochrony
archeologicznej W.III.
- ustalenia dla budynków ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Słupska,
znajdujących się przy ul.Jaracza, Długiej, Płowieckiej
IX.

Zestawienie obiektów, obszarów i zespołów zabytkowych określonych w Programie
Opieki nad Zabytkami Miasta Słupska na lata 2016-2019.
1. W dniu 31 grudnia 2017 roku w Ewidencji Zabytków Miasta Słupska w znajdowało się
1307 nieruchomych obiektów zabytkowych, w tym:
a) 62 wpisanych do rejestru zabytków,
b) 473 ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków,
c) 516 obiektów wyznaczonych przez Prezydenta Miasta Słupska w porozumieniu
z Wojewódzkim Pomorskim Konserwatorem Zabytków
d) 1 park kulturowy,
e) 137 ruchomych obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków,
f) 305 ruchomych obiektów zabytkowych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków,
g) 111 stanowisk archeologicznych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków.
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