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Charakterystyka szczegółowa
1. Most na Wiśle w Rejonie Kozienic i Maciejowic
Centralny punkt obszaru, na którym przewidywana jest lokalizacja przeprawy mostowej na Wiśle w rejonie
Kozienic i Maciejowic, znajduje się na wysokości miejscowości Świerże Górne i Rybakówka/Antoniówka
Świerżowska. W jego zasięgu - w miejscowości Świerże Górne - zachowane są pojedyncze zabytki
nieruchome o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego i wpisane do rejestru zabytków, tj.:
dzwonnica cmentarna, drewniana, datowana na połowę XVIII wieku oraz cmentarz wojenny z I wojny
światowej. Ponadto w dolnej części biegu rzeki zabytki nieruchome, chronione tą samą formą ochrony
prawnej, odnotowano:


w Ryczywole: kościół św. Katarzyny z lat 1876-84, odbudowany po wojnie, oraz dzwonnicę przy
tym kościele;



w Chinowie - cmentarz ewangelicko-augsburski z 1840 r.;



w Oblinie - spichlerz folwarczny z I połowy XIX w.

Poza nimi w ewidencji zabytków nieruchomych uwzględniono jeszcze: osiem domów mieszkalnych
(Chinów 9, Nowa Wieś 11, 86, 87, 117, 127 i 156, Ryczywół, ul. Długa 14 i 19), stodoły (Ryczywół,
ul. Stodolna), plebanię murowaną (Ryczywół, ul. Warszawska 16) i pamiątkowy krzyż przydrożny z 1931 r.
1
(Oblin) .
Zarówno centralna część wsi Świerże Górne wraz z ww. kościołem i drewnianą dzwonnicą oraz
cmentarzem rzymsko-katolickim i cmentarzem z I wojny światowej, jak i centralna część wsi Ryczywół wraz
z kościołem św. Katarzyny objęte są strefą ochrony konserwatorskiej ("B"). Zobowiązuje to m.in. do
zachowania zasadniczych elementów układu przestrzennego, uzupełniania braków, usuwania elementów
dysharomonizujących i uzyskiwania uzgodnień wojewódzkiego konserwatora zabytków przy pracach
budowlanych. Ponadto wyznaczono strefę ochrony krajobrazu ("K") dla układów ruralistycznych
(Ryczywół, Nowa Wieś, Przewóz), dla cmentarzy: żydowskiego i rzymsko-katolickiego we wsi Ryczywół
oraz ewangelicko-augsburskiego we wsi Chinów. Zobowiązuje to potencjalnych inwestorów m.in. do
ograniczania wznoszenia wysokich obiektów kubaturowych (powyżej 12 m), technologicznych (powyżej
15 m) oraz przysłon z zieleni wysokiej na przedpolu zabudowy i osiach widokowych, prowadząc tym
samym do utrzymania rozplanowania układu zabudowy i drzewostanu oraz klimatu miejsca historycznego,
a także projektowania nowych elementów zabudowy do niego dopasowanych. W miarę możliwości zaleca
2
się usuwanie elementów nie komponujących z otoczeniem historycznym .
Tylko nieco liczniejsze na tym obszarze są znane zabytki archeologiczne (41). W pobliżu centralnego
miejsca obszaru za stanowisko archeologiczne, wieś historyczną, uznano wieś Świerże Górne,
wzmiankowaną po raz pierwszy w 1191 r. (wieś klasztorna z targowiskiem i przeprawą - AZP 69-71/1).
Jednak jedynie we wschodnich jej partiach odkryto materialne ślady osadnictwa w postaci zabytków
archeologicznych datowanych na starożytność i nowożytność (AZP 69-71/8). Następnie w pasie rzeki liczne
ślady dawnego osadnictwa zlokalizowano w obrębie i okolicy miejscowości Ryczywół - za stanowisko
archeologiczne uznano prawdopodobne miejsce zajmowane przez dawne miasto (AZP 68-70/1) i dawny
zamek książęcy oraz dwór starościński (AZP 68-70/2), a także nowożytny cmentarz żydowski
1

2

Pismo WUOZ Warszawa, Delegatura w Siedlcach, z dnia 10.12.2018 r. znak DS.5135.61.2018.ZSA; Pismo WUOZ Warszawa,
Delegatura w Radomiu, z dnia 14.12.2018 r., znak DR.5135.82.2018.OS; Uchwała nr XXXVI/327/2017 Rady Miejskiej
w Kozienicach z dnia 29 listopada 2017 r., zał. 1: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Kozienice, Warszawa 2008, tab. 28.; Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Gminy Maciejowice z dnia 24 lipca 2015 r., zał. 1:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Maciejowice, s. 37-38.
Uchwała nr XXXVI/327/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 listopada 2017 r., zał. 1: Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kozienice, s. 30-32 (zał. 2).
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(AZP 68-70/3), czy obecne miasto Ryczywół (AZP 68-70/4). Ponadto na terenie pomiędzy dawnym
i obecnym Ryczywołem a Wilczkowicami Górnymi zlokalizowano kilkanaście stanowisk archeologicznych
datowanych od starszej epoki kamienia po okres nowożytny (obozowisko, cmentarzyska, osady).
Za posiadające dużą wartość poznawczą uznano stanowiska w Wilczkowicach Górnych (AZP 68-70/11)
i Ryczywole (AZP 68-70/15; 68-70/16; 68-70/23; 68-70/25). Z uwagi na duży potencjał archeologiczny tej
części obszaru lokalizacja przeprawy mostowej w tym miejscu (w pobliżu m. Ryczywół) wymagałaby
przeprowadzenia wyprzedzających, badań wykopaliskowych.
Na pozostałym obszarze stanowiska archeologiczne po lewej stronie rzeki koncentrują się jedynie
w okolicy miejscowości Chinów (AZP 69-71/2; 69-71/6; 69-71/7) oraz Nowa Wieś (AZP 69-71/5). Są to
relikty osad i cmentarzyska datowane przede wszystkim na późną epokę brązu lub wczesną epokę żelaza
oraz okres wpływów rzymskich. Z kolei po prawej stronie rzeki liczne stanowiska archeologiczne
zlokalizowano w pobliżu Maciejowic i Oblina. Jednakże tylko w przypadku tej drugiej miejscowości
wchodzą one bezpośrednio w strefę analizy. Są to pozostałości osad i cmentarzysko (AZP 68-71/3;
68-71/6; 68-71/18; 68-71/33), datowane na epokę brązu i wczesną epokę żelaza, okres wpływów
rzymskich, wczesne średniowiecze i nowożytność, a także wieś historyczna (AZP 68-71/25). Ponadto wsie
historyczne wyróżniono na terenie obecnych wsi Podstolice (AZP 68-71/26), Kochów (AZP 68-71/7)
i Przewóz (AZP 68-71/27). Zwracają uwagę zachowane od stuleci układy ruralistyczne.
Biorąc pod uwagę zebrane informacje realizacja przeprawy mostowej we wstępnie wybranym miejscu
wymagać będzie zachowania i spełnienia dodatkowych wymogów w związku ze znajdującymi się
w miejscowości Świerże Górne zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków. Nieznaczne przesunięcie
lokalizacji miejsca przeprawy w górę rzeki, ale w obrębie analizowanej strefy, pozwoliłoby uniknąć
negatywnego oddziaływania na nie. Z kolei zaniechanie realizacji inwestycji może mieć negatywne
konsekwencje dla substancji zabytkowej w analizowanej strefie w takim zakresie w jakim planowana
przeprawa mostowa (przesunięta nieco w górę rzeki) byłaby w stanie odciążyć ruch spod wskazanych
zabytków wpisanych do rejestru zabytków.
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Rysunek 1 Most na Wiśle w rejonie Kozienic i Maciejowic - strefa analizy
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2. Most na Wiśle w rejonie Konstancina-Jeziornej oraz Otwocka i Karczewa
Centralny punkt obszaru, na którym przewidywana jest lokalizacja przeprawy mostowej na Wiśle w rejonie
Konstancina-Jeziornej oraz Otwocka i Karczewa, znajduje się na wysokości miejscowości Nadbrzeż.
W bezpośrednim zasięgu tego punktu nie znajdują się żadne znane zabytki, w tym zabytki archeologiczne.
Zabytki architektury, wpisane do rejestru zabytków, zarejestrowano natomiast:


w Turowicach-Kawęczynie: dwór z zespołem dworsko-parkowym z połowy XIX w.;



w Brześcach: dwór z zespołem dworsko-parkowym z przełomu XVIII i XIX w., oficyna i spichlerz;



w Słomczynie: kościół św. Zygmunta, dzwonnica i cmentarz ze starodrzewiem;



w Oborach: park dworski krajobrazowy z przełomu XVIII i XIX w., dwór;



w Karczewie: kościół św. Wita z XVI w. z otoczeniem 50 metrowym, dzwonnicą i cmentarzem przy
tym kościele oraz kaplicą cmentarną Bielińskich z 1830 r., dwa cmentarze żydowskie;



w Otwocku Wielkim: Pałac Bielińskich z parkiem krajobrazowym, dworkiem, spichlerzem, oborą
i oficynami przy tym pałacu (z końca XVII w. - XIX w.);



w Otwocku: m. in. budynek dawnego dworca kolejki wąskotorowej, kasyno z parkiem.
Szczególnie istotne dla niniejszej analizy są wymienione założenia pałacowe i dworskie wraz
z parkami i zabudowaniami w Otwocku Wielkim i Brześcach (po obu stronach rzeki), które swoją
obecnością ograniczają możliwość wkomponowania przeprawy mostowej w górnym,
południowym odcinku rzeki.

Poza ww. zabytkami w ewidencji zabytków nieruchomych uwzględniono jeszcze: park zespołu dworskiego
wraz z pawilonem parkowym i mostkami w Turowicach-Kawęczynie, chałupy w Brześcach
(nr 6 – z początku XX w.) i Wólce Dworskiej (nr 45 - z 1910 r.), cmentarz wojenny z I wojny światowej,
kaplicę cmentarną i plebanię przy kościele św. Zygmunta w Słomczynie, zespół dworsko-folwarczny wraz
z budynkami gospodarczymi i mieszkalnymi w Oborach, składający się ze szklarni, stajni, domu ogrodnika,
magazynu, gorzelni, browaru, spichlerza, domów i oficyny, cmentarz poległych w 1939 r. w Gassach, układ
3
urbanistyczny miasta Karczew i układ ruralistyczny Ostrówca .
Strefą ochrony konserwatorskiej na interesującym nas terenie objęty jest układ urbanistyczny miasta
Karczew. Ochrona w planie miejscowym wymusza "zachowanie zasadniczych elementów historycznego
rozplanowania, tj. utrzymania istniejącej sieci dróg, alei, szpalerów, zadrzewień, osi widokowych
i kompozycyjnych", oraz narzuca "podporządkowanie i zharmonizowanie nowej zabudowy z istniejącymi
obiektami o wartościach kulturowych i zabytkowych w zakresie linii zabudowy, zasadniczych proporcji
4
wysokościowych i kubaturowych". Podobnie chroniony jest układ ruralistyczny Ostrówca .
Z kolei zabytki archeologiczne (179) występują na analizowanym obszarze w czterech grupach: po lewej
stronie Wisły: w okolicy miejscowości Obory (1), Cieciszew- Kawęczyn-Brześce (2); po prawej stronie Wisły:
w okolicy Otwocka (3) oraz Otwocka Wielkiego i Karczewa (4). Najbliżej centralnego miejsca rozważanej
strefy lokalizacji przeprawy są stanowiska archeologiczne zlokalizowane w okolicy Karczewa (grupa 4), na
północny- i południowy-zachód od miejscowości (9 stanowisk). Do najważniejszych z nich należą relikty
osad z okresu wpływów rzymskich i średniowiecza (AZP 60-68/18, 22, 31 i 58), pozostałe stanowiska są zaś
śladami działalności człowieka z ww. okresów, a także z epoki kamienia (mezolit, neolit - AZP 60-68/32),
epoki brązu i okresu nowożytnego. Ponadto kilka stanowisk archeologicznych wyróżniono w okolicy
3

Uchwała Nr 97/III/17/99 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna; Zmiana studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Góra Kalwaria, 2012, s. 43-44.
4
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Karczew, s. 134.
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Otwocka Wielkiego i Ostrówca, z których za najważniejsze należy uznać relikty osad, z okresu wpływów
rzymskich (AZP 60-68/34; 61-68/85 i 86) i z okresu średniowiecza (AZP 60-68/33, 34, 36, 38 i 39, 61-68/79,
82, 85 i 86), czy cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza (AZP 60-68/41). Jedno zaś - relikty osady starożytnej
(AZP 60-68/40) - zanotowano w okolicach Otwocka Małego. Podkreślenia wymaga fakt, iż
z miejscowościami tymi wiąże się jeszcze przynajmniej kilkanaście stanowisk, których bliższa lokalizacja nie
jest znana (wiadomo, że znaleziska pochodzą z terenu Karczewa lub Otwocka Wielkiego), co każe się liczyć
z większą możliwością odkrycia zabytków archeologicznych podczas prac ziemnych w przypadku wyboru
5
miejsca przeprawy wraz z dojazdem do niej w tej okolicy .
Na prawym brzegu Wisły kolejne zgrupowanie stanowisk znajduje się w dolnym biegu rzeki na północ od
rzeki Świder. Za szczególnie ważne uznano stanowiska w Józefowie, znane z literatury przedmiotu jako
Świdry Wielkie i Świdry Małe, słynące z bogatych znalezisk datowanych na epokę kamienia (produkcja
krzemieniarska), jak i zabytków z późniejszych okresów historycznych (AZP 59-68/1, 2, 3 i 5). Tak samo, jak
w poprzedniej grupie, również na tym terenie jest kilkanaście stanowisk bez bliżej określonej lokalizacji.
Na lewym brzegu Wisły, w grupie pierwszej, natrafiono w miejscowości Obory na relikty osad z okresu
wpływów rzymskich, średniowiecza i czasów nowożytnych (AZP 60-67/15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25
i 26; 60-68/4 i 5). Ponadto odnaleziono tu mniej liczne ślady osadnictwa pochodzące ze starszych okresów:
epoki kamienia, epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (AZP 60-67/17, 18 i 21). Na wspomnienie zasługuje
odkrycie reliktów produkcji hutniczej (AZP 60-67/21) oraz cmentarzyska z wczesnej epoki żelaza
(AZP 60-67/42). Natomiast w grupie drugiej stanowisk archeologicznych za zabytki archeologiczne o dużej
lub średniej wartości poznawczej uznano stanowiska:


w Dębówce: cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich (AZP 60-68/11);



w Cieciszewie: relikty osady z okresu wpływów rzymskich wraz z miejscem produkcji żelaza,
relikty osady z wczesnego średniowiecza (AZP 60-68/13);



w Kawęczynie: relikty osad z okresu wpływów rzymskich oraz z okresu średniowiecza wraz ze
śladami osadnictwa z epoki kamienia lub wczesnej epoki brązu (AZP 61-68/5 i 6), relikty osad
średniowiecznych (AZP 61-68/24, 26 i 28) lub nowożytnej (AZP 61-68/25);



w Brześcach: relikty osady z epoki kamienia (AZP 61-68/22) i osad/cmentarzysk z późnej epoki
brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 61-68/7, 8, 15, 22 i 30), osad średniowiecznych lub
nowożytnych
(AZP 61-68/30, 76);



w Wólce Dworskiej: relikty osady z okresu średniowiecza (AZP 61-68/38).

Biorąc pod uwagę rozmieszczenie zabytków architektury oraz stanowisk archeologicznych, wstępnie
wskazano jedno z korzystniejszych miejsc na lokalizację przeprawy mostowej (drugie możliwe miejsce
znajduje się na wysokości Gass w obrębie analizowanej strefy). Nie koliduje ono bowiem z zabytkami
w bezpośrednim otoczeniu przeprawy. Omija też szczególnie cenne założenia pałacowo-parkowe w
rejonie Otwocka Wielkiego (jak i w Brześcach) oraz "krzemieniarskie" stanowiska archeologiczne nad
Świdrem.
W chwili obecnej na analizowanym obszarze nie funkcjonuje przeprawa mostowa. Budowa nowej
przeprawy mostowej może przenieść część ruchu spod założenia pałacowo-parkowego w Otwocku
Wielkim oraz stanowisk archeologicznych nad Świdrem na drugą stronę Wisły, dlatego zaniechanie
realizacji inwestycji może mieć negatywny wpływ na zachowanie wskazanej substancji zabytkowej.

5

Pismo Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 12.12.2018 r., znak 1331.2.172.2018.KP, Tab. 2.
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Rysunek 2 Most na Wiśle w rejonie Konstancina-Jeziornej oraz Otwocka i Karczewa - strefa analizy
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3. Most na Wiśle w rejonie Jabłonny i Łomianek
Centralny punkt obszaru, na którym przewidywana jest lokalizacja przeprawy mostowej na Wiśle w rejonie
Jabłonny i Łomianek, znajduje się na wysokości miejscowości Kępa Kiełpińska i Jabłonna. W bezpośrednim
zasięgu tego punktu znajduje się założenie parkowo-pałacowe w centrum Jabłonnej wraz z układem
urbanistyczno-architektonicznym wpisane do rejestru zabytków z licznymi elementami zabudowy, tj.:
pałacem z lat 1774-1777, parkiem, kordegardą, łukiem triumfalnym, muszlą koncertową, oficyną,
pawilonami, oranżerią, altaną chińską, bramą wjazdową, sztuczną grotą, wozowniami i stajniami. W jego
sąsiedztwie z kolei znajdują się chronione w ten sam sposób i wraz z otoczeniem: kościół Matki Bożej
Królowej Polski z I połowy XX w., Stara Poczta z początku XIX w. oraz karczma z przełomu XVIII/XIX w.
Ponadto w ewidencji zabytków widnieje jeszcze zespół budowlany zabudowań gospodarczych (Zakład
Doświadczalny PAN - przy ulicy ks. Abramowicza).
Ten szczególny zespół zabytkowy objęty jest strefą ochrony jako układ urbanistyczno-architektoniczny, na
który składają się również archeologiczne nawarstwienia kulturowe i relikty zabudowy. Współtworzy
unikalny krajobraz nadwiślański gminy, który winien być chroniony poprzez nie dopuszczanie "do
powstania dysharmonizujących elementów krajobrazu, takich jak dominanty konkurencyjne dla
istniejących obiektów zabytkowych, obiekty o zbyt dużych gabarytach, zabudowa i zespoły zieleni wysokiej
6
przysłaniające widok oraz inne elementy zagospodarowania o negatywnym wyrazie estetycznym." . Tym
samym nakłada to ograniczenia co do lokalizacji przeprawy mostowej w centrum wyznaczonej strefy
z uwagi na wartości zabytkowe i krajobrazowe od strony Jabłonnej. Lepsze warunki dla lokalizacji
przeprawy z punktu widzenia ochrony zabytków znajdują się, w ramach strefy, w dolny biegu rzeki Wisły.
Ponadto w wyznaczonej strefie znajdują się pojedyncze zabytki architektury wpisane do rejestru
zabytków: willa z około 1900 r. w Jabłonnej (ul. Modlińska 78), dwór z początku XIX w. w Warszawie
(ul. Stasinek 19), dwór z parkiem z początku XIX w. w Warszawie (przy ul. Dębowej), pojedyncze budynki
mieszkalne wraz z zielenią komponowaną w zwartej zabudowie miejskiej Legionowa, zespół budowlany
koszar w Legionowie wraz z osiedlem mieszkaniowym "Kozłówka" (8 budynków), dworek "Kozłówka"
z parkiem w Legionowie (ul. Smereka 2), kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Chotomowie
z 1807 r., dzwonnica i cmentarze: parafialny i prawosławny w Chotomowie, willa z 1920 r. w Łomiankach
(ul. Racławicka 21), cmentarz rzymskokatolicki w Kiełpinie wraz z dzwonnicą na tym cmentarzu. Z kolei
w gminnej ewidencji figurują jeszcze cmentarze: rzymskokatolicki w Jabłonnej, osadników niemieckich
w Rajszewie i kolonistów w Dziekanowie Leśnym, kaplica w Chotomowie (wystawiona po 1865 r.),
plebania i pojedyncze domy w Jabłonnej (ul. Modlińska 91 i 130, ul. Parkowa 15).
Zabytki archeologiczne (123) występują na analizowanym obszarze przede wszystkim na lewym brzegu
7
Wisły, w obrębie miejscowości Łomianki, Buraków, Kiełpin i Dziekanów Polski . Na prawym brzegu rzeki
liczniejsze, archeologiczne ślady osadnictwa zanotowano tylko na wschód od drogi z Jabłonnej do
Chotomowa. Są to punkty wiązane z osadnictwem neolitycznym, z wczesnej epoki brązu (AZP 53-65/1,2,4
i 5), z okresu wpływów rzymskich i wczesnego średniowiecza (AZP 53-65/3). Ponadto pojedyncze ślady,
datowane na epokę kamienia lub wczesną epokę brązu odnotowano w rejonie Rajszewa, Legionowa
i Jabłonnej (AZP 53-65/7, 8 i 10). Z kolei w gminnej ewidencji zabytków wzmiankowane są relikty osad
starożytnych i średniowiecznych w rejonie Rajszewa (AZP 53-65/14 i 15) i Chotomowa (AZP 53-65/16 i 17,

6

Uchwała VI/45/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 marca 2015 r., zał. 1: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Jabłonna. Kierunki zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2015 s. 34; Uchwała nr IX/90/2015 Rady
Miejskiej w Łomiankach z dnia 13 sierpnia 2015 r., zał. 1: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Łomianki, 2015, s. 32-33.
7
Z czego 116 znanych jest z danych MWKZ a 7 z gminnej ewidencji m. Jabłonna. Pismo Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków z dnia 12.12.2018 r., znak 1331.2.172.2018.KP, Tab. 3; Uchwała VI/45/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia
25 marca 2015 r., zał. 1: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna. Kierunki
zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2015, tab. 6.
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Chotomów 1, Chotomów 2), współwystępujące ze śladami osadnictwa z epoki kamienia. Stanowiska te
znajdują się jednak na skraju analizowanej strefy lokalizacji przeprawy.
Natomiast na lewym brzegu Wisły zidentyfikowano poza licznymi śladami osadnictwa pradziejowego,
średniowiecznego i nowożytnego równie liczne relikty osad, miejsc produkcji żelaza i cmentarzyska.
Zlokalizowano je przede wszystkim w strefie między Wisłą a zabudową Łomianek, Kiełpina i Dziekanowa
Polskiego, w okolicy jezior: Dziekanowskiego, Kiełpińskiego i Fabrycznego. Do najciekawszych, o najwyższej
wartości poznawczej, należą: relikty z późnej epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza, z okresu wpływów
rzymskich (wraz z miejscem produkcji żelaza), z okresu średniowiecza i nowożytnego w Łomiankach (AZP
54-65/29), relikty osady i miejsca produkcji żelaza z okresu wpływów rzymskich w Dziekanowie Polskim
(AZP 54-65/39) wraz z cmentarzyskiem (AZP 54-65/40), cmentarzysko z młodszej epoki kamienia
w Sadowej (AZP 54-64/19). Poza tym na ważne pozostałości osadnictwa natrafiono:


w okolicy Łomianek: relikty osad: z epoki kamienia (AZP 54-65/14), z epoki brązu i wczesnej epoki
żelaza (AZP 54-65/9, 13, 14, 16, 17 i 27), z okresu przedrzymskiego i wpływów rzymskich (AZP 5465/14, 20, 26, 27 i 28), z okresu średniowiecza (AZP 54-65/17, 20, 21, 23, 26, 27 i 28), miejsca
produkcji żelaza (AZP 54-65/27) i cmentarzyska: z wczesnej epoki żelaza (AZP 54-65/63, 75 i 76)
i z okresu wpływów rzymskich (AZP 54-65/7 i 27);



w okolicy Burakowa: relikty osady z wczesnej epoki żelaza i okresu wpływów rzymskich
(AZP 54-65/16) oraz cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza (AZP 54-65/64);



w okolicy Kiełpina: relikty osad z epoki kamienia (AZP 54-65/57), z wczesnej epoki żelaza
(AZP 54-65/51), z okresu średniowiecza (AZP 54-65/35, 51 i 83) i nowożytności (AZP 54-65/35
i 83), cmentarzyska z wczesnej epoki żelaza (AZP 54-65/58 i 60) i z okresu wpływów rzymskich
(AZP 54-65/45);



w okolicy Dziekanowa Polskiego: relikty osad z epoki kamienia (AZP 54-65/25, 34 i 72), z wczesnej
epoki żelaza (AZP 54-65/25 i 34), z okresu średniowiecza (AZP 54-65/33, 34, 43, 46 i 73)
i nowożytności (AZP 54-65/46); miejsce produkcji żelaza (AZP 54-65/43), cmentarzyska z wczesnej
epoki żelaza (AZP 54-65/54 i 65);



w okolicy Nowego Dziekanowa: relikty osad z epoki kamienia (AZP 54-64/21, 23 i 24)
i cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza (AZP 54-64/29);



w okolicy Sadowej: cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza (AZP 54-64/3).

Istotne w tym miejscu jest to, iż przynajmniej kilkanaście stanowisk archeologicznych zidentyfikowanych
na tym obszarze nie ma dokładnie oznaczonej lokalizacji, co każe się liczyć z możliwością odkrycia ich na
etapie budowy.
Biorąc pod uwagę zebrane informacje lokalizacja przeprawy we wstępnie wybranym miejscu wiąże się
z zachowaniem i spełnieniem dodatkowych wymogów wynikających przede wszystkim z bliskiego
sąsiedztwa założenia zabytkowego w Jabłonnej. Korzystniejszym rozwiązaniem byłoby przesunięcie
miejsca przeprawy w dół biegu Wisły (w obrębie analizowanej strefy). Budowa nowej przeprawy
mostowej, zlokalizowanej w zachodniej części strefy, może przenieść część ruchu spod założenia
pałacowo-parkowego w Jabłonnej na drugą stronę Wisły, dlatego zaniechanie realizacji inwestycji może
mieć negatywny wpływ na zachowanie wskazanej substancji zabytkowej.
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Rysunek 3 Most na Wiśle w rejonie Jabłonny i Łomianek - strefa analizy
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4. Most na Warcie w rejonie miejscowości Przytoczna
Centralny punkt obszaru, na którym przewidywana jest lokalizacja przeprawy mostowej na Warcie
w rejonie Przytoczny, znajduje się na wysokości miejscowości Skrzynica i Poręba. W bezpośrednim zasięgu
tego punktu, w miejscowości Poręba (nr 9), znajdowała się do niedawna leśniczówka z I połowy XIX w.,
zabytek architektury ujęty w rejestrze zabytków. Jednakże zgodnie z informacją dołączoną do opisu
w zasobach internetowych NID zabytek ten nie istnieje, co czyni pewnym jego niezwłoczne wykreślenie
z rejestru zabytków. Pomijając zatem ten przypadek w okolicy znajdują się następujące zabytki
architektury chronione wpisem do rejestru zabytków: dawny kościół ewangelicki z XIX w. w Krobielewie
(obecnie katolicki pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny) oraz założenie parkowo-pałacowe
w Wiejcach nad Wartą (pałac z XVIII w.) z rządcówką i założeniami folwarcznymi z II połowy XIX w.
Szczególne położenie zespołu parkowo-pałacowego w Wiejcach oraz licznych zabytków w tej
miejscowości, jak i w Krobielewku (o czym niżej - ujęte w gminnej ewidencji zabytków), a dodatkowo
również i położonego niemal naprzeciwko nich, po drugiej stronie Warty, zabytkowego kościoła
w Krobielewie, ograniczają swobodę lokalizacji przeprawy w górnym biegu rzeki, we wskazanej do analizy
strefy umieszczenia przeprawy.
Ponadto w gminnej ewidencji zabytków figurują następujące zabytki architektury:


w Krobielewku: historyczny układ ruralistyczny z XVII w., park dworski z połowy XIX w.; kościół
pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1924 r., cztery cmentarze (komunalny wraz
z kaplicą, leśny, ewangelicki i rodzinny), remiza, poczta, kilkanaście domostw z końca XIX w. lub
I połowy wieku XX (nr 1, 2, 6, 7, 13, 19, 23, 28, 31, 41, 42, 43, 44, 48 i 49, w tym budynki dawnego
urzędu celnego - nr 4, 37, dawnej karczmy - nr 40 i dawnej szkoły - nr 9) oraz dwa budynki
gospodarcze (obory - nr 2 i 43);



w Nadziejewkach: cmentarz z XIX w.;



w Skrzynicy: cmentarz ewangelicki, kilka domów (nr 1, 3, 5, 6, 9) oraz budynek gospodarczy
(stodoła – nr 3);



w Wiejcach: historyczny układ ruralistyczny z XVII w., kościół św. Józefa, cztery cmentarze
(ewangelicki, Ociesze, Trąbki i Koza), pomnik poległych w I wojnie światowej z 1920 r. (koło
kościoła), głaz tzw. Bismarckstein, kilka domów mieszkalnych (nr 2, 4, 5, 8, 10 i 14) i budynków
gospodarczych (w tym stodoły - nr 11);



w Nowym Dworze: założenie folwarczne z XIX w. wraz z budynkami (stodoła, wozownia, dom),
kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa z ostatniej ćwierci XIX w., dwa
cmentarze (przykościelny i ewangelicki); pałac i park pałacowy z XIX w., kilka domów (nr 1, 2, 6, 8,
8
9, 10, 12, 13 i 16) i budynków gospodarczych (obory - nr 8 i 9) .

Następnie, na lewym brzegu Warty:


w Dębówku: cmentarz ewangelicki z połowy XIX w., stacja trafo z lat 1900-1910, siedem domów
(nr 7, 9, 14, 14a, 19, 27, 31 i 33) oraz kilka budynków gospodarczych (nr 14, obory: nr 14, 31 i 33,
chlew: nr 27);



w Gaju: układ ruralistyczny z 1600 r., cmentarz ewangelicki z połowy XIX w., domy (nr 6, 7 i 11)
i stodoła (nr 6);



w Krasnym Dłusku: układ ruralistyczny z drugiej połowy XIX w., założenie folwarczne z lat 19001910, dwór (nr 16), gorzelnia i spichlerz, budynek gospodarczy (nr 42), jedenaście domów
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Pismo WUOZ w Zielonej Górze, Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20.12.2018 r., znak ZA-G.5183.107.2018; Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna, 2018, s. 33-45.
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z pierwszej połowy XX w. (nr 4, 9, 14, 17, 18, 26, 27, 30, 39, 42 i 43), dwie obory (nr 9 i 39),
cmentarz z połowy XIX w., budynek szkoły, kapliczka i park pałacowy;


w Krobielewie: układ ruralistyczny z 1391 r., cmentarz ewangelicki z połowy XIX w., dziesięć
domów (nr 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 20, 23 i 25), cztery obory (nr 5, 5, 8 i 20), dwie stodoły (nr 5 i 20),
stajnia i chlew (nr 8, 20), wszystkie datowane od początku XIX do początku XX w.;



w Nowinach: park dworski z XIX w., cmentarz ewangelicki z połowy XIX w. oraz dom murowany
(nr 5) z lat 20-tych XX w.;



w Orłowcach: cmentarz ewangelicki z połowy XIX w.;



w Porębie: cmentarz ewangelicki z połowy XIX w. i cztery domy z początku XX w. (nr 2, 7, 9 i 10);



w Stryszewie: budynek straży granicznej z około 1910 r. (nr 10) .

9
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Z kolei zabytki archeologiczne (117 ) na analizowanym obszarze w największym natężeniu występują na
lewym brzegu rzeki w okolicy miejscowości Gaj, Poręba i Krobielewo. Liczne stanowiska archeologiczne
wyróżniono ponadto na północ od miejscowości Goraj oraz na wschód od miejscowości Nowa Niedrzwica
i Krasne Dłusko (skupiska te znajdują się na skraju analizowanej strefy). Natomiast na prawym brzegu rzeki
odnotowano większe skupisko zabytków archeologicznych jedynie w okolicy miejscowości Skrzynica.
Ze wstępnej obserwacji można wynieść, iż centralny punkt proponowanej lokalizacji przeprawy mostowej
odznacza się niewielkim nasyceniem w zabytki architektury i dużym natężeniem zabytków
archeologicznych.
W największym z wyróżniających się zgrupowań zabytków archeologicznych natrafiono na relikty osad
z późnej epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 47-16/13 i 19 - Krobielewo, 36, 37, 38 i 40 - Poręba),
z wczesnej epoki żelaza (AZP 47-16/18, 19, 21 i 24 - Krobielewo, 35, 41 i 45 - Poręba), z okresu wpływów
rzymskich (AZP 47-16/18, 19, 20 i 21 - Krobielewo, 35 - Poręba) i z okresu średniowiecza (AZP 47-16/48
i 49 - Gaj; 16, 18, 19, 20, 23, 25 i 27 - Krobielewo, 31, 32, 34, 37 i 40 - Poręba), a także cmentarzysk: z epoki
brązu w miejscowości Poręba (AZP 47-16/29 i 46). Ponadto na lewym brzegu rzeki należy wskazać na
odkryte pozostałości osadnictwa w okolicy miejscowości Krasne Dłusko, które znajdują się niedaleko
dolnego biegu Warty, w granicach omawianej strefy. Są to przede wszystkim ślady i punkty osadnictwa
(od epoki kamienia do czasów nowożytnych - AZP 48-15/17-31), ale także relikty osad z późnej epoki brązu
lub wczesnej epoki żelaza i średniowiecza (AZP 47-15/7 i 8) oraz cmentarzysk z epoki brązu (AZP 47-15/9
i 10). W podobny sposób jak skupisko wokół Krasnego Dłuska można scharakteryzować zabytki
archeologiczne skoncentrowane na wschód od Nowej Niedrzwicy, w Goraju i Przytoczny, położone na
granicy strefy analizy, jak i w Dębówku i w Orłowcach. Na tle licznych śladów i punktów osadnictwa
wyróżniają się tylko pojedyncze, które uznano za relikty osad średniowiecznych (Nowa Niedrzwica –
AZP 48-15/37, 39 i 40) oraz stanowisko o wielokulturowym osadnictwie w Przytocznej (AZP 48-15/57).
Natomiast po drugiej stronie Warty zabytki archeologiczne znane są z miejscowości:
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Krobielewko: relikty osad z epoki kamienia i ślad osadnictwa z późnego średniowiecza (AZP 4716/7, 8 i 9);



Skrzynica: relikty osady z późnej epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 47-16/4), ślady
osadnictwa z epoki kamienia, okresu wpływów rzymskich i średniowiecza (AZP 47-16/1, 2, 3, 5
i 6);

Pismo WUOZ w Zielonej Górze, Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20.12.2018 r., znak
ZA-G.5183.107.2018
W piśmie WUOZ w Zielonej Górze, Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim, wymieniono 237 stanowisk archeologicznych. Są to
jednak wszystkie stanowiska występujące na obszarach AZP, na które sięga analizowana strefa pod budowę mostu, nie zaś tylko
te zabytki, które kolidują z tą strefą.
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Wiejce: relikty osady z młodszej epoki kamienia (AZP 47-16/10);



Nowy Dwór: relikty osad pradziejowych (AZP 47-15/4) i z późnej epoki brązu lub wczesnej epoki
żelaza (AZP 47-15/5) oraz ślady osadnictwa z epoki kamienia, z późnej epoki brązu lub wczesnej
epoki żelaza i ze średniowiecza (AZP 47-15/2, 3 i 4).

Biorąc pod uwagę wszystkie zebrane informacje odnośnie zabytków nieruchomych, najkorzystniejsze
miejsce na lokalizację przeprawy mostowej, wydaje się być w centrum wydzielonej strefy z ewentualnym
niewielkim przesunięciem w dół rzeki (np. na wysokości miejscowości Gaj, w obrębie analizowanej strefy).
Taka lokalizacja pozwala ominąć przede wszystkim założenia parkowo-pałacowe w Wiejcach i Nowym
Dworze, a także obszar intensywnego występowania stanowisk archeologicznych pomiędzy Porębą
a Krobielewem. Z kolei zaniechanie realizacji inwestycji może mieć negatywny wpływ na zachowanie
wskazanej substancji zabytkowej w takim zakresie, w jakim budowa przeprawy mostowej byłaby w stanie
odciążyć ruch spod wskazanych zabytków nieruchomych, w szczególności ww. założeń parkowopałacowych, i skierować go na drugą stronę rzeki.
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Rysunek 4 Most na Warcie w rejonie miejscowości Przytoczna - strefa analizy

Załącznik nr 2 - str. 15

Załącznik 2 do projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Rządowego Programu
Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów

5. Most na Bugu pomiędzy gminami Perlejewo i Jabłonna Lacka
Centralny punkt obszaru, na którym przewidywana jest lokalizacja przeprawy mostowej na rzece Bug
pomiędzy gminami Perlejewo i Jabłonna Lacka, znajduje się na wysokości miejscowości Granne i KrzemieńWieś. W bezpośrednim zasięgu tego punktu zabytki architektury wpisane do rejestru zabytków znane są
z miejscowości Granne. Są to: kościół parafialny św. Jana Chrzciciela z lat 1948-1962 oraz kapliczka
słupowa z XVII w. - oba zabytki objęte ochroną wraz z otoczeniem. Następnie, na południe od Grannych,
po prawej stronie rzeki, w miejscowości Arbasy, znajduje się kapliczka przydrożna z końca XVII w., wpisana
do rejestru zabytków, a także - w Arbasach Dużych - młyn wodny z 1909 r. i dwa domy drewniane (nr 33 –
z II połowy XIX w. i nr 35 - z 1927 r.), chronione poprzez ewidencje zabytków. Poza tymi zabytkami,
z miejscowości Wiktorowo położonej na północ od Grannych, znana jest część założenia dworskoogrodowego z parkiem (mur, lodownia ziemna), datowana na II połowę XIX w. i lata 20 XX w., a także dwór
11
z lat 1921-1930, który wraz z parkiem wykazywany jest również w ewidencji zabytków . Po tej stronie
rzeki ochroną w formie ewidencji objęto również młyn motorowy w Kruzach (nr 18), pojedyncze domy
12
i stodoły w miejscowości Pełch (z I połowy XX w. - nr 14, 19, 21, 48), cmentarz we wsi Granne .
Natomiast po lewej stronie rzeki Bug, zabytki architektury wpisane do rejestru zabytków znane są jedynie
z Łazowa położonego już na północno-zachodnim skraju analizowanej strefy. Ochroną (w tym ścisłą
ochroną konserwatorską "A") objęto zespół gospodarczy (czworak, oborę i spichrz) oraz pozostałości parku
z kompleksem stawów z połowy XIX w. Nakłada to obowiązek m. in. zachowania zasadniczych elementów
historycznego rozplanowania, dopasowywania nowych obiektów kubaturowych do historycznej
kompozycji przestrzennej i zachowania istniejących podziałów parcelacyjnych, dopuszczając jedynie te,
które służą przywróceniu historycznej parcelacji.
Następnie strefą ochrony konserwatorskiej ("B") objęto cmentarz parafialny w Łazówku, dla którego
przyjęto analogiczne obostrzenia odnośnie zachowania, przekształcania i możliwości parcelacji.
Dodatkowo zarówno otoczenie cmentarza w Łazówku, jak i założenia w Łazowie objęto strefą ochrony
krajobrazu ("K"), wprowadzając nakaz zachowania obecnego drzewostanu i zakaz nasadzeń zwartej
wysokiej roślinności oraz lokalizacji obiektów dysharmonizujących, które mogłyby zakłócać widok na
zabytki. Ponadto na tych terenach ochroną na podstawie wpisu do ewidencji objęto kościół w Łazówku,
wydzielone domy w Łazowie (z początku XX w. - nr 11, 18, 31, 19 i 121), dom (nr 23) i wiatrak "koźlak"
z około 1892 r. w Grądach, zagrody i domy drewniane w Dzierzbach Włościańskich (nr 34 i 64 oraz 2, 16,
20 i 46), dwa domy w Dzierzbach Szlacheckich (nr 1 i 44), zagrody i domy drewniane w Krzemieniu-Zagaciu
(nr 28 i 44 oraz 1, 10, 20, 21 i 31), cztery kapliczki z I połowy XX w. i pięć domów drewnianych
w Krzemieniu-Wsi (nr 32, 52, 53, 55 i 65), zagrodę i trzy domy drewniane w Teofilówce (nr 9 oraz 14, 15
i 19), zagrodę i dwa domy drewniane w Tończy (nr 6 oraz 9 i 10), groblę prowadząca do rzeki Bug oraz dom
13
w Wieskiej-Wsi (nr 65) .
Z kolei zabytki archeologiczne na analizowanym obszarze, charakteryzują się mniejszym nasyceniem (73),
co może wynikać również z niedostatecznego rozpoznania terenu. Tym niemniej na uwagę zasługują trzy
stanowiska archeologiczne objęte ochroną na podstawie wpisu do rejestru zabytków: dwa z nich znane są
14
z Łazowa (relikty osad z przełomu er i wczesnego średniowiecza ), tj. na północno-zachodnim skraju
11

Pismo Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znak: R.5135.218.2018.RS.
Uchwała 31/VI/03 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 25 czerwca 2003 r., zał. 3: Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Perlejewo, s. 22-23; Uchwała Rady Miejskiej w Drohiczynie nr XXXIII/236/10 z dnia 29
września 2010 r., zał. 1: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drohiczyn, 2010, s. 36.
13
Pismo WUOZ Warszawa, Delegatura w Siedlcach, z dnia 10.12.2018 r. znak DS.5135.61.2018.ZSA; Uchwała XIV/75/08 rady gminy
w Sterdyni z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sterdyni; Uchwała
nr XVIII/129/2000 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 10 listopada 2000 r., zał. 1: Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna Lacka, s. 95-96.
14
Uchwała XIV/75/08 rady gminy w Sterdyni z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Sterdyni. Stanowiska w Łazowie objęte zostały dodatkową ochroną konserwatorską poprzez wyznaczenie
12
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analizowanej strefy, trzecie zaś - co istotne - z miejscowości Krzemień-Wieś (AZP 50-80/16 - relikty osady
średniowiecznej), położonej na lewym brzegu Bugu, na wysokości miejscowości Granne, gdzie znajdują się
wspominane wyżej zabytki architektury wpisane do rejestru zabytków. Takie wzajemne ich położenie
stwarza pewne ograniczenia i nakłada dodatkowe wymogi w przypadku wyboru lokalizacji przeprawy
w tym miejscu.
Natomiast jedno z większych stanowisk archeologicznych analizowanego obszaru - relikty osady
wielokulturowej użytkowanej w epoce kamienia, epoce brązu, okresach średniowiecznym i nowożytnym zlokalizowane zostało w Leśnikach (AZP 49-80/2). Stanowisko to w studium gminy Perlejewo uznano za
zniszczone, co nie znajduje potwierdzenia w piśmie podlaskiego urzędu konserwatorskiego i w przypadku
adaptacji tego miejsca na przeprawę należy się liczyć z koniecznością wykonania wyprzedzających badań
archeologicznych.
Kolejne ważne zabytki archeologiczne znajdują się:


w Kruzach: relikty garncarni (AZP 49-80/1);



w Głodach: mezolityczne stanowisko wydmowe (AZP 49-80/3);



w Wojtkowicach Starych: relikty osady późnośredniowiecznej i nowożytnej (AZP 48-80/12);



w Kamieńczyku: relikty osad z epoki kamienia, epoki brązu i okresu wpływów rzymskich
(AZP 49-79/22 i 23);



w Arbasach: relikty osad z epoki kamienia, okresu wpływów rzymskich i średniowiecza
(AZP 50-68/2 i 3) i cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich (AZP 50-80/4);



w Wiesce: relikty osad z okresu wpływów rzymskich (AZP 50-80/9) i czasów nowożytnych
(AZP 50-80/4, 5 i 6);



w Krzemieniu: relikty osad z czasów średniowiecza lub nowożytnych (AZP 50-80/7 i 16);



w Krzemieniu-Zagaciu: relikty osad z epoki brązu (AZP 50-80/15) i z okresu wpływów rzymskich
(AZP 50-80/13).

Pozostałe zaś to przede wszystkim liczne ślady osadnictwa z okresu nowożytnego (np. Pełch AZP 49-80/7-9; 48-80/11, Głody - AZP 49-80/10-12, Wojtkowice-Dady - AZP 49-80/4, Wojtkowice-Glinna AZP 49-80/5-6, Łazów - AZP 49-79/35, Kamieńczyk - AZP 49-79/6 i 18) oraz mniej liczne z epoki kamienia
(Kamieńczyk - AZP 49-80/15-20; 49-79/2; Matejki - AZP 49-79/19-20), epoki brązu, wczesnej epoki żelaza,
okresu wpływów rzymskich (Łazów - AZP 49-79/33-35; Kamieńczyk - AZP 49-79/3-4, 16-18, Matejki AZP 49-79/19-20) i średniowiecza (Kamieńczyk - AZP 49-79/5 i 24).
Biorąc pod uwagę zebrane informacje wskazane wstępnie miejsce na przeprawę mostową będzie
wymagało spełnienia dodatkowych warunków z uwagi na znajdujące się w pobliżu zabytki nieruchome
wpisane do rejestru zabytków (w Grannych i w Krzemieniu-Wsi, po obu stronach rzeki). Alternatywnym
rozwiązaniem może być wybór miejsca poza tym punktem (ale w obrębie analizowanej strefy),
w bezpiecznej odległości od ww. zabytków. Bez względu na ten wybór położone na zapleczu
proponowanego miejsca przeprawy najcenniejsze zabytki obszaru w Łazowie i w Wiktorowie, nie powinny
być zagrożone negatywnym oddziaływaniem inwestycji. Z kolei zaniechanie realizacji inwestycji może mieć
negatywny wpływ na zachowanie wskazanej substancji zabytkowej w takim zakresie, w jakim budowa
przeprawy mostowej byłaby w stanie odciążyć ruch spod zabytków architektury wpisanych do rejestru
zabytków, w szczególności od ww. założeń w Łazowie i Wiktorowie.

strefy ochrony konserwatorskiej "W" - W3 i W6 (AZP 49-79/3 i 8). Dla pozostałych stanowisk, zaobserwowanych w interesującym
nas obszarze na terenie gminy Sterdynia wyznaczono strefy ochrony "OW" (Grądy, Kamieńczyk, Łazówek i Łazów) i "OWD"
(Kamieńczyk).
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Rysunek 5 Most na Bugu pomiędzy gminami Perlejewo i Jabłonna Lacka - strefa analizy
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6. Most na Bugu pomiędzy gminami Dąbrówka i Somianka
Centralny punkt obszaru, na którym przewidywana jest lokalizacja przeprawy mostowej na rzece Bug
pomiędzy gminami Dąbrówka i Somianka, wstępnie umiejscowiony jest na wysokości Jackowa Dolnego
i Ślężan. W bezpośrednim zasięgu tego punktu, w miejscowości Ślężany, znajdują się wpisane do rejestru
zabytków: pałac z przełomu XIX i XX w. oraz park z wieku XIX przy tym pałacu. Są to jedyne zabytki objęte
tą formą ochrony po tej stronie rzeki, w granicach analizowanej strefy. Poza nimi można wymienić jeszcze
zabytki architektury ujęte w ewidencji - są to dwa domy z lat dwudziestych XX w. - jeden w Kuligowie
15
(nr 49) i drugi w Marianowie (nr 11) .
Następnie po drugiej stronie rzeki, wzdłuż jej biegu, szereg zabytków chronionych poprzez wpis do rejestru
zabytków znajduje się w miejscowościach: Barcice, Janki, Popowo Kościelne i Popowo Parcele. Są to
kolejno:


w Barcicach: kościół parafialny św. Stanisława wraz z dzwonnicą, cmentarzem przykościelnym,
kamiennym ogrodzeniem i otoczeniem (z II połowy XVIII w.) oraz cmentarz rzymskokatolicki;



w Jankach: park podworski z II połowy XIX w.;



w Popowie Kościelnym: kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny
z 1905 r., plebania, cmentarz katolicki i cmentarz żydowski;



w Popowie Parcelach: zespół dworski wraz z reliktami założenia parkowego z XIX w. Poza nimi,
tym razem na zapleczu analizowanego obszaru, wpisane do rejestru zabytków są jeszcze: dwór
16
z 1833 r. wraz z otoczeniem oraz oficyna z 1923 r. - wszystkie w Somiance Parcelach .

Dodatkowo kolejnych dwadzieścia zabytków architektury objęto ochroną poprzez ewidencję, tj.:


w Barcicach: trzy domy (nr 22, 23 i 43) oraz trzy kapliczki, z czego dwie murowane (z 1932 i 1933
r.) oraz jedna drewniana (z XVIII w.);



w Starych Płudach: dwa domy (nr 12, 37) i kapliczkę murowano-drewnianą z 1928 r.;



w Jasieńcu: dwa domy (nr 9 i 21);



w Jankach: dwór i dwa domy (nr 7 i 18);



w Popowie Kościelnym: kaplicę grobową Skrzyńskich, młyn mechaniczny i młynarzówkę
(oba zabytki z lat 20-tych XX w.) oraz dom drewniany z 1913 r. (nr 43);



w Somiance: dom drewniany z 1935 r. (nr 45);



w Somiance Parcelach: dom (nr 32) i aleję prowadzącą do dworu .

17

Z kolei zabytki archeologiczne (92) występujące na analizowanym obszarze charakteryzują się
koncentrycznym rozłożeniem względem koryta rzeki i jej strefy zalewowej. Przeszło połowa z nich, a jeśli
odejmie się te stanowiska archeologiczne, których lokalizacja znana jest jedynie co do samej miejscowości
(30) to nawet 66 %, odkryta została w bliskiej odległości od Bugu. Ponadto 22 zabytki archeologiczne
zlokalizowane zostały w pobliżu centralnego punktu proponowanego miejsca przeprawy mostowej,
15

Pismo Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 12.12.2018 r., znak 1331.2.172.2018.KP, cz. 4; Uchwała Rady
Gminy Dąbrówka nr IX/53.2003 z dnia 10 lipca 2003 r., zał. 1: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Dąbrówka, Warszawa 2003, s. 18.
16
Pismo WUOZ w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce z dnia 20.12. 2018 r., znak DO.5135.58.2018.
17
Pismo WUOZ w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce z dnia 20.12. 2018 r., znak DO.5135.58.2018. Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somianka, Warszawa 2003, s. 65-66. Istnieje rozbieżność pomiędzy
informacjami na temat przynależności terytorialnej młynu mechanicznego i młynarzówki w obu przywołanych pozycjach (do
Janek lub do Popowa Kościelnego). W tym miejscu uznano informacje konserwatorskie za bardziej wiarygodne z uwagi na fakt
właściwości urzędu konserwatorskiego w materii ochrony zabytków.
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z czego 16 z nich po jej północnej stronie. Ta ostatnia obserwacja przemawia za tradycją miejsca
18
przeprawy i atrakcyjnością osadniczą okolicy .
Wśród wyróżnionych zabytków na szczególną uwagę zasługują położone w centralnym punkcie
analizowanej strefy: cmentarzysko z okresów przedrzymskiego i wpływów rzymskich (AZP 50-68/31) oraz
relikty osady średniowiecznej i nowożytnej (AZP 50-68/28) w Ślężanach (po południowej stronie rzeki),
a także relikty rozległej osady z okresu wpływów rzymskich (po północnej stronie rzeki - AZP 50-68/18).
Do najciekawszych stanowisk na tym ostatnim obszarze zaliczono jeszcze stanowiska archeologiczne:


w Jankach - datowane na epokę brązu, okres wpływów rzymskich i średniowiecze (AZP 50-68/10);



w Barcicach - datowane na epokę brązu, okres wpływów rzymskich i średniowiecze
(AZP 50-68/15) oraz datowane na mezolit (AZP 50-68/17);



w Jasieńcu - cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich ze śladami osadnictwa z epoki kamienia,
epoki brązu i okresu nowożytnego (AZP 50-69/12).

Pozostałe zaś tutaj to ślady osadnictwa datowane od młodszej epoki kamienia (Jackowo Górne AZP 50-68/27) przez epokę brązu i wczesną epokę żelaza (Janki - AZP 50-68/9 i 11; Jackowo Dolne –
AZP 50-68/12, 22, 23 i 24; Jasieniec - AZP 50-69/14, 15 i 18), okres wpływów rzymskich (Jackowo Dolne AZP 50-68/13 i 20; Janki - AZP 50-68/11 i 21; Barcice - AZP 50-69/13; Jasieniec - AZP 50-69/14) po czasy
średniowieczne i nowożytne (Papowo Parcele - AZP 50-68/4; Papowo Kościelne - AZP 50-68/5; Jackowo
Dolne - AZP 50-68/12, 14, 19, 20, 22-26; Janki - AZP 50-68/11, 21; Barcice - AZP 50-68/16 i 50-69/13;
19
Somianka - AZP 50-69/16 i 17; Jasieniec - AZP 50-69/19) .
Natomiast na południe od rzeki, poza centralnym punktem analizowanej strefy, najciekawsze zabytki
archeologiczne znane są z:


Kuligowa: relikty osad z epoki kamienia lub z wczesnej epoki brązu (AZP 51-68/1, 28 i 51)
i z wczesnego średniowiecza (AZP 51-68/7);



Ludwinowa: relikty osad z epoki kamienia i wczesnej epoki brązu (AZP 51-68/10-12, 58 i 59),
i ze średniowiecza lub z czasów nowożytnych (AZP 51-68/42 i 43);



Ostrówka: relikty osad z epoki kamienia lub wczesnej epoki brązu (AZP 51-68/13, 14 i 45);



Cisiów: relikty osad z epoki brązu (AZP 51-68/31 i 32) oraz cmentarzysko z okresu wpływów
rzymskich (AZP 51-68/32);



Stasiopola: relikty osad z epoki kamienia i średniowiecza (AZP 51-68/30);



Józefowa: relikty osad z epoki brązu (AZP 51-68/33) i z okresu nowożytnego (AZP 51-68/46);



Czarnowa: relikty osad z epoki kamienia (AZP 51-68/34), z epoki brązu i średniowiecza
(AZP 51-68/38 i 39);



Dręszewa: relikty osad z epoki kamienia (AZP 51-69/1, 2 i 6), z epoki brązu (AZP 51-69/24)
i z wczesnego średniowiecza (AZP 51-69/5);



Marianowa: relikty osad z epoki brązu lub z wczesnej epoki żelaza (AZP 51-69/20 i 22)
i z wczesnego średniowiecza (AZP 51-69/23). Pozostałe zaś to ślady osadnictwa ze wszystkich
wyżej wymienionych okresów20.

18

Pismo WUOZ w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce z dnia 20.12. 2018 r., znak DO.5135.58.2018; Pismo Mazowieckiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 12.12.2018 r., znak 1331.2.172.2018.KP, Tab. 4.
19
Archiwum NID - Obszar AZP 50-68, Sprawozdanie z badań powierzchniowych. Obszar AZP 50-69, Sprawozdanie z badań
powierzchniowych.
20
Pismo Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 12.12.2018 r., znak 1331.2.172.2018.KP, Tab. 4.
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Biorąc pod uwagę zebrane informacje odnośnie zabytków nieruchomych najkorzystniejsze miejsce na
lokalizację przeprawy mostowej wydaje się być we wschodniej części analizowanej strefy, na wysokości
Dręszewa. W strefie tej zanotowano jedynie pojedyncze stanowiska archeologiczne. Obecnie wstępnie
wytypowane miejsce przeprawy jest mniej korzystne z uwagi na konieczność bezpiecznego ominięcia
ww. zabytków architektury w Stężanach i dostosowanie się do wymogów ochrony krajobrazu kulturowego
z nim związanymi, a także z powodu znajdujących się na tej wysokości biegu rzeki (w szczególności na
prawym brzegu) liczne stanowiska archeologiczne. Podobne wnioski odnośnie możliwości wyboru miejsca
przeprawy pod kątem zabytków architektury wpisanych do rejestru zabytków można wynieść dla miejsc
na wysokości Popowa, Barcic i Janek. Z kolei zaniechanie realizacji inwestycji może mieć negatywny wpływ
na zachowanie wskazanej substancji zabytkowej w takim zakresie, w jakim budowa przeprawy mostowej
byłaby w stanie odciążyć ruch spod wskazanych zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.
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Rysunek 6 Most na Bugu pomiędzy gminami Dąbrówka i Somianka - strefa analizy
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7. Most na Narwi pomiędzy gminami Szelków i Obryte
Centralny punkt obszaru, na którym przewidywana jest lokalizacja przeprawy mostowej na rzece Narew
pomiędzy gminami Szelków i Obryte, wstępnie umiejscowiony jest na wysokości Wygody i Zambsk
Kościelnych. W bezpośrednim zasięgu tego punktu, znajdują się dwa zabytki architektury wpisane do
rejestru zabytków, tj.: kościół św. Wojciecha z 1890 r. oraz najstarsza część cmentarza rzymskokatolickiego
- oba położone w miejscowości Zambski Kościelne. Ponadto na interesującym nas obszarze występują
jeszcze tylko dwa zabytki chronione tą formą: stanowisko archeologiczne w tej samej miejscowości (osada
wielokulturowa - AZP 46-68/10) oraz w Magnuszewie Małym, po drugiej stronie rzeki i na północnym
21
skraju analizowanego terenu, park dworski z XIX w. .
Następnie tylko pojedyncze zabytki architektury znane są z ewidencji zabytków. Ujęto w niej położone
w Zambskach Kościelnych: dom drewniany z początku XX w. (nr 7) oraz kamienny krzyż przydrożny z 1908
r. (przy posesji nr 80), a także znajdujący się w Skłudach, na południowym skraju analizowanej strefy, park
22
podworski z końca XIX w. . Poza nimi zwraca się uwagę na potrzebę ochrony pojedynczych domów
z I połowy XX w. w Magnuszewie Małym (nr 8, 9, 19, 38 i 52), w Przeradowie (nr 2, 31, 54, 91 wraz ze
stodołą), w Strachocinie Starym (wraz ze stodołami nr 1, 4 i 5, ponadto nr 6-8, 10 i 27) i w Strachocinie
Nowym (nr 15), w Gnojnie (część przedwojennej zabudowy drewnianej) oraz miejsca pamięci narodowej
23
w Zambskach Kościelnych (mogiła poległych żołnierzy z września 1939 r. na lokalnym cmentarzu) .
Z kolei zabytki archeologiczne na analizowanym obszarze charakteryzują się niewielkim nasyceniem (40),
co może wynikać również z niedostatecznego rozpoznania terenu. Na lewym brzegu Narwi, poza wyżej
wspomnianym zabytkiem archeologicznym wpisanym do rejestru zabytków, wyraźnie wydziela się
zgrupowanie stanowisk archeologicznych wokół Ciółkowa, Zambsk Starych i Zambsk Kościelnych,
datowanych przede wszystkim na późną epokę brązu lub wczesną epokę żelaza, sporadycznie zaś
ujawniających również elementy z młodszej epoki kamienia czy z czasów nowożytnych (AZP 46-68/1-8;
46-69/42). Oprócz nich kilka stanowisk archeologicznych zlokalizowano jeszcze wzdłuż Narwi: od Zambsk
Kościelnych przez Kalinowo i Gostkowo po Rozdziały. Są to przeważnie ślady osadnictwa o późnej metryce:
z czasów średniowiecznych lub nowożytności, o niewielkiej wartości poznawczej (Zambsk Kościelny –
AZP 45-68/26, Kalinowo - AZP 45-68/29 -30, Gostkowo - AZP 45-68/31, 45-69/4; Rozdziały - AZP 45-69/5).
Ważniejsze wydaje się jedynie jedno wielokulturowe stanowisko archeologiczne w Gostkowie
(AZP 45-69/3), na którym poza śladami z wymienionych okresów odkryto pozostałości z epoki brązu
i okresu wpływów rzymskich.
Następnie na prawym brzegu Narwi zabytki archeologiczne koncentrują się w okolicy Przeradowa,
Strachocina Nowego i Gnojna, tworząc pewien ciąg stanowisk wzdłuż biegu rzeki, a także na południe od
Magnuszewa Małego. Największą wartością poznawczą odznaczają się dwa stanowiska wydmowe
z Przeradowa-Taborów i Przeradowa-Gresina, datowane na epokę kamienia (relikty obozowiska
mezolitycznego - AZP 45-68/10 i osady neolitycznej - AZP 45-68/20), oraz dwa stanowiska z Magnuszewa
Małego, wiązane z okresem wpływów rzymskich (relikty osady - AZP 45-68/14 i cmentarzysko 24
AZP 45-68/15), dla których postulowano wyznaczenie strefy obserwacji archeologicznej "W" .
W Przeradowie odkryto jeszcze kolejne ślady osadnictwa z epoki kamienia i epoki brązu (AZP 45-68/17-19
i 27), wyróżniając tym samym w sposób pozytywny cały ten obszar na tle analizowanej strefy. Natomiast z
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Pismo WUOZ w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce z dnia 20.12. 2018 r., znak DO.5135.58.2018; Pismo WUOZ w Warszawie,
Delegatura w Ciechanowie z dnia 20.12. 2018 r., znak DC.5135.75.2018.ZD.
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Pismo WUOZ w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce z dnia 20.12. 2018 r., znak DO.5135.58.2018; Pismo WUOZ w Warszawie,
Delegatura w Ciechanowie z dnia 20.12. 2018 r., znak DC.5135.75.2018.ZD.
23
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szelków, Pułtusk 2002, s. 15-16; Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obryte, 2007, s. 46-48.
24
Uchwałą Rady Gminy Szelków z 1.08.2012 r. (rozdz. 3) wszelkie inwestycje w obrębie strefy obserwacji archeologicznej winny być
uzgadniane z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
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Zagórza i Przeradowa znane są stanowiska archeologiczne o metryce lateńskiej lub z okresu wpływów
rzymskich (AZP 45-68/15 i 18). Zdecydowanie mniejszą wartość poznawczą mają zabytki archeologiczne
zlokalizowane w okolicy Gnojna, które zostały wydatowane na późne średniowiecze lub czasy nowożytne
(AZP 45-68/21-23). Takie datowanie przypisano również pojedynczym śladom osadnictwa ze Strachocina,
Przeradowa i Zagórza (AZP 45-68/3-7, 9, 12, 16 i 28).
Biorąc pod uwagę zebrane informacje należy stwierdzić, iż analizowana strefa cechuje się porównywalnie
niewielkim występowaniem zabytków nieruchomych. Jednakże obecnie proponowany punkt lokalizacji
przeprawy mostowej stanowi jedyne miejsce na całym wytypowanym odcinku rzeki, w którym znajdują się
zabytki wpisane do rejestru zabytków (w Zambskach Kościelnych). Ponadto prowadząca stąd droga do
Szelkowa przechodzi przez wartościowe stanowiska archeologiczne w Przeradowie i Magnuszewie Małym.
Najprawdopodobniej zaobserwowana koincydencja jest wynikiem atrakcyjności osadniczej miejsca (stąd
i znaczenie tranzytowe). W przypadku wybudowania przeprawy mostowej w proponowanym miejscu
będzie wymagało wykonania badań wykopaliskowych na wskazanych stanowiskach archeologicznych oraz
bezpiecznego ominięcia ww. zabytków architektury w Zambskach Kościelnych z wykluczeniem
25
niekorzystnych ingerencji w otoczenie i krajobraz kulturowy . Lokalizacja mostu poza tą miejscowością,
ale w obrębie analizowanej strefy, np. na wschód od wstępnie określonego miejsca przeprawy,
pozwoliłaby wyeliminować możliwe negatywne oddziaływanie na ww. zabytki. Z kolei zaniechanie
realizacji inwestycji może mieć negatywny wpływ na zachowanie wskazanej substancji zabytkowej w takim
zakresie, w jakim budowa przeprawy mostowej (w szczególności poza Zambskami Kościelnymi) byłaby
w stanie odciążyć ruch spod wskazanych zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.
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Istotne jest otoczenie zabytku, jak i strefa ekspozycji. Na terenie gminy Obryte dla zabytków wpisanych do rejestru zabytków
postulowano przejściowe wyznaczenie 100 metrowej strefy ekspozycji, tj. do czasu szczegółowego określenia ich granic i szerokości
w planach zagospodarowania przestrzennego. Uchwała NR VI337/07 Rady Gminy Obryte z dnia 27 marca 2007 roku. zał. 1: Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obryte, 2007, s. 48-49.
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Rysunek 7 Most na Narwi pomiędzy gminami Szelków i Obryte - strefa analizy
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8. Most na Wiśle pomiędzy gminami Czerwińsk n/Wisłą i Leoncin
Centralny punkt obszaru, na którym przewidywana jest lokalizacja przeprawy mostowej na Wiśle
pomiędzy gminami Czerwińsk n/Wisłą i Leoncin, wstępnie umiejscowiony jest na wysokości Miączynka
i Wilkowa n/Wisłą. W bezpośrednim zasięgu tego punktu, nad samą Wisłą, znajdują się dwa założenia
architektoniczne i jeden pojedynczy obiekt, wpisane do rejestru zabytków, tj.: założenie parkowo26
pałacowe w Wólce Przybójewskiej (pałac z 1925 r. i park z XIX w.), zespół dworski w Miączynie (dwór
i park z połowy XIX w.) oraz dzwonnica przykościelna w Smoszewie (z połowy XIX w.). Następnie w dolnym
biegu rzeki i na skraju analizowanego obszaru, w miejscowości Nowy Secymin, znajduje się dawny zbór
ewangelicki z 1923 r. (obecnie kościół katolicki pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny),
chroniony wraz z otoczeniem tą samą formą ochrony prawnej. Poza tymi obiektami, zlokalizowanymi
w strefie nadrzecznej, zabytki architektury wpisane do rejestru zabytków znajdują się tylko na peryferiach i
w głębi rozpatrywanego obszaru, tj.: w Chociszewie na prawym brzegu Wisły: kościół św. Leonarda z 1835
r. oraz dwór i park z XIX w., oraz w Leoncinie, na lewym brzegu Wisły: kościół św. Małgorzaty z 1885 r. oraz
kaplica cmentarna z końca XVII w..
Ponadto w ewidencji zabytków nieruchomych figurują pojedyncze zabytki architektury, tj.:


w Przybójewie: park podworski z XIX w.;



w Nowym Secyminie: domy z I połowy XX w. (nr 2, 3, 6, 10, 13, 20 i 21), park dworski, cmentarz
kolonistów z końca XIX w. i cmentarz parafialny z 1890 r.;



w Secyminie Polskim: domy z lat 1900-1910 (nr 22 i 23);



w Smoszewie: park i dwór z 1938 r.;



w Starych Gniewniewicach: dom z około 1915 r. (nr 6);



w Gniewniewicach Folwarcznych: cmentarz kolonistów z II połowy XVIII w. i dom z 1926 r. (nr 20);



w Starym Polesiu: dom z 1912 r. (nr 22);



w Wilkowie Polskim: domy z XIX w. (nr 5, 43, 69, 72 i 76);



w Wilkowie n/Wisłą: cmentarz mennonitów z II połowy XVIII w., domy z lat 20-tych i 30-tych
XX w. (nr 3, 17 i 21) oraz obora (nr 17):



w Nowym Wilkowie: dwa domy (nr 23 i 40) i dwie stodoły (nr 14 i 31) wzniesione między 1924
a 1938 r.;



w Leoncinie: park dworski, cmentarz parafialny z 1880 r. i dwie bramy przed kościołem
św. Małgorzaty.

Natomiast zachowane zabytki architektury w Miączynie (dom z 1925 r.), w Goławinie (młyn mechaniczny
z 1930 r.) i Wychódźcu (część drewnianej, przedwojennej zabudowy), tak, jak wyżej wspomniane
pojedyncze zabudowania gospodarcze zespołu pałacowego w Wólce Przybójewskiej, zostały wskazane
27
przez konserwatora zabytków do objęcia ochroną poprzez gminną ewidencję zabytków .
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Dodatkowo konserwator zabytków nakazał ochronę pałacowych budynków gospodarczych - oficyny, stodoły, spichlerza i piwnicy poprzez gminną ewidencję zabytków: Pismo WUOZ w Warszawie, Delegatura w Ciechanowie z dnia 20.12. 2018 r., znak
DC.5135.75.2018.ZD.
27
Pismo Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 12.12.2018 r., znak 1331.2.172.2018.KP, cz. 3; Pismo WUOZ
w Warszawie, Delegatura w Ciechanowie z dnia 20.12. 2018 r., znak DC.5135.75.2018.ZD; Uchwała Nr XI/78/2011 Rady Gminy
Zakroczym z dnia 30 grudnia 2011 r., Zał. 1: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Zakroczym, Warszawa - Zakroczym 2011, s. 38; Uchwała Nr XLVIII/232/13 Rady Gminy Leoncin z dnia 17 kwietnia 2013 r., Zał. 1:
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leoncin, Leoncin 2013, s. 35.
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Z kolei rozpoznane zabytki archeologiczne (238) w większości (177) zlokalizowane są po lewej stronie
Wisły, pomiędzy terenami zalewowymi a obszarem Puszczy Kampinoskiej. Cechuje je tutaj równomiernie,
intensywne rozłożenie, tj. bez wyraźnych miejsc koncentracji. Inaczej jest natomiast po prawej stronie
Wisły, gdzie można wskazać kilka miejsc koncentracji zabytków archeologicznych: wokół Goławina,
28
Karnkowa, Wychódźca, Wólki Przybójewskiej, Miączyna i Miączynka, czy Smoszewa .
Do wyróżniających się stanowisk archeologicznych należy zaliczyć te, które badacze opisali zaleceniem:
"wpisać do rejestru zabytków". Są to:


w Polesiu Starym: cmentarzysko z późnego okresu lateńskiego i wpływów rzymskich, na którym
zarejestrowano ponadto ślady osadnictwa z wczesnej epoki brązu i ze średniowiecza
(AZP 53-61/15);



w Polesiu Nowym: relikty osad z młodszej epoki kamienia (AZP 54-61/11 i 13);



w Wilkowie Polskim: relikty osady z późnej epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza oraz
cmentarzyska i osady z późnego okresu lateńskiego i okresu wpływów rzymskich, na których
zarejestrowano ponadto ślady osadnictwa z neolitu i ze średniowiecza (AZP 53-61/19), a także
relikty smolarni i ślady osadnictwa z epoki kamienia i wczesnej epoki brązu (AZP 53-61/105);



w Nowinach: relikty osady i cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich, na których
zarejestrowano ponadto ślady osadnictwa ze średniowiecza (AZP 53-61/38);



w Secyminie Polskim: relikty osady z późnego okresu lateńskiego i wpływów rzymskich, na której
zarejestrowano ponadto ślady osadnictwa z przełomu neolitu i epoki brązu oraz ze średniowiecza
(AZP 53-61/45);



w Ośnikach: relikty osad średniowiecznych, na których wystąpiły ślady osadnictwa datowane na
późną starożytność (AZP 53-61/110);



w Gniewniewicach Folwarcznych: relikty osady i cmentarzysko z późnego okresu lateńskiego
i wpływów rzymskich, na których zarejestrowano ponadto ślady osadnictwa z wczesnej epoki
żelaza i średniowiecza (AZP 53-61/148);



w Gniewniewicach Nowych: relikty osady z przełomu neolitu i wczesnej epoki brązu, na której
zarejestrowano ponadto ślady osadnictwa ze środkowego okresu neolitu (AZP 53-62/33).

Poza nimi na analizowanym obszarze odnotowano liczne relikty osad i cmentarzysk ze wszystkich okresów
chronologicznych. Z epoki kamienia: cmentarzysko w Wygodzie Smoszewskiej (AZP 52-61/37) oraz relikty
osad w Wilkowie Nowym (AZP 53-61/13, 31 i 90), w Wilkowie Polskim (AZP 53-61/17 i 85), w Michałowie
(AZP 53-62/21 i 43) i w Leoncinie (AZP 53-62/36). Z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza: cmentarzyska
w Wilkowie Polskim (AZP 53-61/16), w Secyminie Polskim (AZP 53-61/33, 44 i 47), w Secyminku
(AZP 53-61/53 i 132) oraz relikty osad w Ośnikach (AZP 53-61/11, 12, 14 i 25), w Wilkowie Polskim
(AZP 53-61/17, 20, 49 i 150), w Wilkowie Nowym (AZP 53-61/13, 18, 21, 31 i 87), w Polesiu Starym
(AZP 53-61/46, 54; 54-61/17 i 31), w Polesiu Nowym (AZP 54-61/23), w Gniewniewicach Folwarcznych
(AZP 53-61/50), w Secyminie Polskim (AZP 53-61/60), w Secyminku (AZP 53-61/53), w Leoncinie
(AZP 53-62/6 i 36) i w Michałowie (AZP 53-62/21 i 43). Z okresu późnolateńskiego lub wpływów rzymskich:
relikty osad w Wilkowie Polskim (AZP 53-61/16 i 49), w Secyminku (AZP 53-61/131) i cmentarzyska
w Polesiu Nowym (AZP 53-61/9), w Wilkowie Polskim (AZP 53-61/16), w Nowinach (AZP 53-61/40),
w Secyminie Polskim (AZP 53-61/44) i w Gniewniewicach Folwarcznych (AZP 53-62/18). Ze średniowiecza
lub z okresu nowożytnego: relikty osad w Ośnikach (AZP 53-61/12), w Secyminie Polskim (AZP 53-61/47,
52, 65 i 122), w Wilkowie Polskim (AZP 53-61/48, 49 i 150), w Secyminku (AZP 53-61/131),
28

Pismo Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 12.12.2018 r., znak 1331.2.172.2018.KP, Tab. 1; Pismo
WUOZ w Warszawie, Delegatura w Ciechanowie z dnia 20.12. 2018 r., znak DC.5135.75.2018.ZD.
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w Gniewniewicach Folwarcznych (AZP 53-61/149), w Polesiu Starym (AZP 54-61/31), w Goworowie
(AZP 52-61/3 i 12), w Goławinie (AZP 52-61/5, 10, 11, 13, 16, 17-24), w Wólce Przybójewskiej
(AZP 52-61/14-15; 53-61/66), w Karnkowie (AZP 52-61/28, 29, 31), w Wychódźcu (AZP 53-60/35-38),
w Miączynku (AZP 53-61/69) i w Miączynie (AZP 53-61/72, 74 i 76). Równie liczne na tym terenie są ślady
osadnictwa pochodzące ze wszystkich ww. okresów.
Biorąc pod uwagę zebrane informacje należy stwierdzić, iż analizowana strefa cechuje się szczególnym
natężeniem zabytków nieruchomych: na prawym brzegu rzeki, niedaleko proponowanego wstępnie
miejsca przeprawy mostowej znajdują się założenia parkowo-pałacowe oraz dworskie, wpisane do rejestru
zabytków. Taką samą formą ochrony objęto pojedyncze obiekty w Smoszewie (dzwonnica, poza tym park
i dwór chronione poprzez ewidencję) i w Nowym Secyminie (kościół), gdzie również naprzeciw –
w Wychódźcu - podjęto kroki do objęcia części przedwojennej zabudowy gminną ewidencją zabytków.
Dodatkowo rozpoznano w terenie wyjątkowo liczne zabytki archeologicznie - szczególnie na lewym brzegu
Wisły. Zatem w przypadku wybudowania przeprawy mostowej w proponowanym miejscu będzie
wymagało to wykonania badań wykopaliskowych na wskazanych stanowiskach archeologicznych oraz
bezpiecznego ominięcia ww. zabytków architektury z wykluczeniem niekorzystnych ingerencji w otoczenie
i krajobraz kulturowy. Lokalizacja mostu poza wskazanym miejscem, ale w obrębie analizowanej strefy,
np. na wschód lub na zachód od niego, pozwoliłaby wyeliminować możliwe negatywne oddziaływanie na
ww. zabytki architektury. Natomiast nie ma możliwości wykluczyć ingerencji w zabytki archeologiczne nieodzowne będą tutaj badania archeologiczne. Z kolei zaniechanie realizacji inwestycji może mieć
negatywny wpływ na zachowanie wskazanej substancji zabytkowej w takim zakresie, w jakim budowa
przeprawy mostowej (w szczególności poza obecnie wskazywanym punktem) byłaby w stanie odciążyć
ruch spod wskazanych zabytków architektury wpisanych do rejestru zabytków.
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Rysunek 8 Most na Wiśle pomiędzy gminami Czerwińsk n/Wisłą i Leoncin - strefa analizy
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9. Most na Odrze pomiędzy gminami Rudnik i Nędza
Centralny punkt obszaru, na którym przewidywana jest lokalizacja przeprawy mostowej na Odrze
pomiędzy gminami Rudnik i Nędza, wstępnie umiejscowiony jest na wysokości Grzegorzowic i Ciechowic.
W bezpośrednim zasięgu tego punktu, w Grzegorzowicach, znajduje się jeden zabytek wpisany do rejestru
zabytków: relikty osady z epoki kamienia (AZP 100-40/20). Jednakże nieco bliżej, choć administracyjnie
przypisane do Łubowic, znajduje się jeszcze jedno stanowisko rejestrowe, tj.: grodzisko z wczesnej epoki
żelaza, współwystępujące z reliktami osad z epoki kamienia i epoki brązu oraz cmentarzyskami z epoki
brązu i z okresu wpływów rzymskich (AZP 100-40/51). Następnie, w tej samej miejscowości, znajduje się
również park z XIX w. chroniony wpisem do rejestru, w obrębie którego znajdują się ruiny zamku nie
chronione w sposób indywidualny tą formą ochrony. Nie stanowią one jednak zagrożenia dla lokalizacji
przeprawy we wstępnie proponowanym miejscu.
Ponadto na analizowanym obszarze zabytki chronione wpisem do rejestru zabytków znajdują się:


w Nędzy: dworzec kolejowy z przełomu XIX i XX w. i linia kolejki wąskotorowej wraz z układem
torowym, mostami i przepustami, pierścieniowate grodzisko średniowieczne (AZP 100-41/16),
relikty osady z okresu neolitu, wpływów rzymskich i średniowiecza (AZP 100-41/9) i bliżej
nieokreślony punkt osadniczy z neolitu, epoki brązu i okresu wpływów rzymskich
(AZP 100-41/10);



w Babicach: domek myśliwski z 1781 r.;



w Brzeźnicy: ruiny dworu z 1645 r. oraz spichlerz z XIX w., relikty osad z epoki brązu, okresu
lateńskiego i średniowiecze (AZP 100-40/64);



w Ligocie Książęcej spichlerz z XIX w.;



w Czerwięcicach: zespół parkowo-pałacowy z końca XIX w. (pałac von Wrochem z 1898 r., park)
wraz z budynkiem gospodarczym (stodołą);



w Sławikowie: zespół parkowo-pałacowy z przełomu XVIII i XIX w., kościół św. Jerzego wraz
z czterema kaplicami procesyjnymi z połowy XIX w., relikty osad z epoki kamienia, okresu
lateńskiego i wpływów rzymskich (AZP 100-40/1);



w Miejscu Odrzańskim: kościół pod wezwaniem św. Trójcy z 1770 r., cmentarz parafialny
z przełomu XVIII i XIX w., mauzoleum rodziny Reibnitz z I połowy XIX w. oraz park pałacowy
z XIX w.;



w Kuźni Raciborskiej: dom murowany z XIX w. i kapliczka drewniana.

Z kolei ujęty w rejestrze zabytków młyn wodny z XVII w. w Turzach uległ zniszczeniu i jest przewidziany do
29
skreślenia z rejestru .
Następnie w ewidencji zabytków figurują zabytki architektury:
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w Grzegorzowicach: dwór z XIX w. i cztery kapliczki domkowe (XIX-XX w.);



w Łubowicach: kościół, cmentarz i figura św. Nepomucena;



w Brzeźnicy: młyn, kaplica i kapliczka murowana domkowa (XIX w.);



w Ligocie Książęcej - kapliczka domkowa z I połowy XIX w.;

Pismo WUOZ w Katowicach z 5.12.2018 r., znak K-RD.5135.154.2018.MSS.
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w Czerwięcicach: cmentarz i kapliczka cmentarna z końca XVII w., kapliczka domkowa murowana
30
z XIX w., budynek mieszkalny i budynek oficyny dworskiej .

Ponadto zabytki architektury wpisane do rejestru zabytków i położone na terenie gminy Nędza i Kuźnia
Raciborska są objęte strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej "A" (kolejka wąskotorowa i domek myśliwski).
Z kolei ochroną konserwatorską "B" objęto:


w Nędzy: część zabudowy wsi stanowiącej historyczny układ ruralistyczny, zespół kościoła
parafialnego pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej z cmentarzem przykościelnym
i budynkiem plebani oraz zabudową mieszkaniową, zespół budynków kolejowych wraz ze stacją
PKP Nędza, stację PKP oraz budynki stacyjne przy ul. Jesionowej, zespoły budynków mieszkalnych
przy ul. Pocztowej i ul. Jesionowej (domów kolejowych z 1924 r. oraz domów celnych z 1923 r.
i 1925 r. - wraz z zabudową gospodarczą);



w Babicach: historyczny układ ruralistyczny z kościołem parafialnym pod wezwaniem św. Anny
(lata 30-te XX w.), z cmentarzem przykościelnym oraz zabudową typu mieszkalnego
i gospodarczego z końca XIX i początku XX w.;



w Ciechowicach: kompleks budynków szkolnych z lat 30-tych XX w.;



w Łęgu: historyczny układ ruralistyczny z zabudową typu mieszkalnego i gospodarczego z końca
XIX i początku XX w.;



w Zawadzie Książęcej: historyczny układ ruralistyczny z kościołem parafialnym pod wezwaniem
św. Józefa Robotnika z zabudową typu mieszkalnego i gospodarczego z końca XIX i początku XX w;



w Kuźni Raciborskiej: część założenia urbanistycznego, kościół Marii Magdaleny i cmentarz;



w Turzach: cmentarz.

Dodatkowo dla panoramy wsi Nędza, Zawada Książęca i Babice (wraz z kościołami i otoczeniem), a także
31
dla widoku z Ciechowic na panoramę wsi Zawada Książęca, wyznaczono strefy ekspozycji "E".
Następnie wyznaczono strefy ochrony krajobrazu "K": dla miejscowości Łęg i terenów otwartych (pół, łąk,
pastwisk zbiorników wodnych) położonych między Odrą a rezerwatem przyrody "Łężczak", stanowiących
część historycznej kompozycji krajobrazowej, a także dla cmentarza pomiędzy Zawadą Książęcą i Łęgiem.
Wyznaczone strefy ochrony krajobrazu ograniczają możliwość lokalizacji przeprawy mostowej w górnym
odcinku Odry, biegnącym w analizowanej strefie.
Z kolei zabytki archeologiczne na badanym obszarze charakteryzują się dużą liczebnością (184), biorąc
również pod uwagę formę ochrony poprzez wpis do rejestru zabytków. Ponadto dla południowej części
wsi Nędza, z uwagi na lokalizację dużej liczby zabytków archeologicznych związanych z lokacją wsi,
wyznaczono strefę ochrony archeologicznej "W", a dla wsi Babice, z uwagi na nagromadzenie stanowisk
archeologicznych w ogóle, strefę obserwacji archeologicznej "OW". Do najciekawszych stanowisk w tym
obszarze należą: relikty osad z epoki kamienia w Babicach (AZP 101-41/4, 5, 13, 14 i 19) i w Nędzy
(AZP 100-41/21), z okresu wpływów rzymskich w Babicach (AZP 101-41/10) i w Nędzy (AZP 100-41/12),
z wczesnego średniowiecza w Babicach (AZP 101-41/8, 9 i 12) i w Nędzy (AZP 100-41/21), a także
cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Babicach (AZP 101-41/14). Poza nimi na prawym brzegu
Odry należy wskazać na koncentracje stanowisk wokół miejscowości Budziska (AZP 99-40/138: relikty osad
30

Uchwała nr XVIII/131/2012 Rady Gminy Rudnik z dnia 25 kwietnia 2012 r., zał. 1: Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania gminy Rudnik, 2012, s. 30-32.
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Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Nędza, s. 18-25. Szereg zabytków chronionych jest ponadto
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (w tym ww. kościoły, kaplice, budynki mieszkalne lub użyteczności
publicznej). Uchwała nr XXV/228/2008 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 28.04.2008 r., zał.1: Zmiana studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Kuźnia Raciborska, zał. 1.
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z epoki kamienia i średniowiecza, cmentarzysko z epoki brązu, AZP 99-40/139 i 143: relikty osady
z młodszej epoki kamienia, AZP 99-40/142: relikty osady z późnego okresu wpływów rzymskich),
miejscowości Siedliska (AZP 99-40/152 i 153: relikty osad z okresu wpływów rzymskich) oraz w Turzach
(AZP 99-40/156: relikty osady średniowiecznej).
Na lewym brzegu Odry z kolei relikty osad z epoki kamienia w Sławikowie (AZP 99-40/165), w Raciborzu
(AZP 101-40/31) i w Grzegorzowicach (AZP 100-40/35), z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza
w Sławikowie (AZP 99-40/165), w Ligocie Książęcej (AZP 100-40/62) i w Grzegorzowicach (AZP 100-40/35),
z okresu wpływów rzymskich w Grzegorzowicach (AZP 100-40/35) i w Ligocie Książęcej (AZP 100-40/62),
oraz z okresu średniowiecza w Grzegorzowicach (AZP 100-40/35) i w Ligocie Książęcej (AZP 100-40/62).
Resztę zabytków stanowią ślady osadnictwa, bądź o nieokreślonej funkcji, pochodzące ze wszystkich wyżej
wymienionych okresów.
Biorąc pod uwagę zebrane informacje najlepszym miejscem na lokalizację przeprawy mostowej jest punkt
wstępnie wytypowany. Natomiast szczególnie niekorzystnym obszarem do ewentualnego wyboru jest
górny bieg Odry w analizowanej strefie z uwagi na ustanowione strefy ochrony wokół Łęgu. Z kolei
zaniechanie realizacji inwestycji może mieć negatywny wpływ na zachowanie wskazanej substancji
zabytkowej w takim zakresie, w jakim budowa przeprawy mostowej (w szczególności w obecnie
wskazywanym punkcie) byłaby w stanie odciążyć ruch spod wskazanych zabytków wpisanych do rejestru
zabytków oraz od ingerencji w strefy ochronne.

Załącznik nr 2 - str. 32

Załącznik 2 do projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Rządowego Programu
Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów

Rysunek 9 Most na Odrze pomiędzy gminami Rudnik i Nędza - strefa analizy
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10. Most na Odrze na wysokości Obornik Śląskich i gminy Miękinia
Centralny punkt obszaru, na którym przewidywana jest lokalizacja przeprawy mostowej na Odrze na
wysokości Obornik Śląskich i gminy Miękinia, wstępnie umiejscowiony jest na wysokości miejscowości
Uraz. W bezpośrednim zasięgu tego punktu - w miejscowości Uraz - znajduje się zespół zabytków
nieruchomych chroniony poprzez wpis do rejestru zabytków, składający się z: założenia urbanistycznego,
grodziska średniowiecznego (AZP 77-27/2), ruin zamku z XIV w. wraz z szesnastowiecznym parkiem,
kościoła pod wezwaniem św. Michała Archanioła z lat 1750-1789 oraz z trzech domów (z XVII w., przełomu
XVII i XVIII w. i XVIII i XIX w.). Następnie w dolnym biegu Odry i w granicach analizowanej strefy,
w miejscowości Wały, znajduje się średniowieczne grodzisko (AZP 76-26/26), chronione tą samą formą
ochrony. W głębi strefy zaś znane z wpisu do rejestru zabytków są:


w Prężycach: założenie pałacowo-parkowe (pałac z XVIII w.);



w Gosławicach: założenie pałacowo-parkowe z XIX w.;



w Brzezince Średzkiej: kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski z 1863 r., park
dworski z XIX w. oraz relikty osad z epoki kamienia i z okresu wpływów rzymskich (AZP 77-26/74);



w Brzezinie: zespół pałacowo-parkowo-folwarczny z II połowy XVIII w., składający się z pałacu
z tarasem z 1905 r., ruin dworu, parku z XVIII w., ogrodów gospodarczych, oficyny mieszkalnej ze
spichlerzem i aneksem z XIX w. oraz fragmentów murów z bramami, a także kościół pod
wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej z XV w., grodzisko średniowieczne (AZP 78-26/1)
i cmentarzyska z późnej epoki brązu i z epoki żelaza (AZP 77-26/75);



w Pisarzowicach: osada z epoki brązu (AZP 77-27/100);



w Lubnowie: kościół pod wezwaniem świętej Trójcy z końca XV w. oraz dwa grodziska
średniowieczne (AZP 76-27/78 i 77-27/34);



w Rościsławicach zespół pałacowo-parkowy (pałac z 1875 r., park i oficyna) oraz kościół pod
wezwaniem Podwyższenia Krzyża z lat 1577-1590 wraz z bramą z początku XVII w. i ogrodzeniem
z lat 1906-1907.

Spośród wyżej wymienionych zabytków z negatywnym oddziaływaniem realizacji przeprawy mostowej
w wybranym wstępnie miejscu należy się liczyć przede wszystkim w miejscowości Uraz, gdzie obok tzw.
zabytków "rejestrowych" jest ponad 60 zabytków chronionych poprzez ewidencje (wraz z układem
32
zabudowy) .
Ponadto w ewidencji zabytków znajdują się:

32



w Brzezinie: układ ruralistyczny, dwie oficyny, budynek gospodarczy stodoła i remiza w zespole
pałacowym z lat 1870-1900, dwa cmentarze (przykościelny z XV w. i parafialny z XIX w.),
dwadzieścia osiem domów (ul. Bolesława Chrobrego nr 2 (z budynkiem gospodarczym), 7 i 11,
ul. Kopernika 2, 4, 9 (z budynkiem gospodarczym), 15, 18-20, 24-26, 30, 32, 34, 40 (z budynkiem
gospodarczym), 43 (z budynkiem gospodarczym), 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65 i 71, ul. Krótka 1 i 2
(z budynkiem gospodarczym), ul. Willowa 22 i 24 (z budynkami gospodarczymi) oraz osiem
budynków gospodarczych lub mieszkalno-gospodarczych;



w Brzezince Średzkiej: układ ruralistyczny, cmentarz z wozownią z II połowy XIX w. - początku XX
w., zespół pałacowy z lat 1850-1890, składający się z rządcówki, oficyny, dwóch stajni, kuźni,
obory, stodoły, budynku mieszkalnego i gospodarczego, mauzoleum rodu von Kramst, zespół

Pismo Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 4.01.2019 r., znak WZN. 5183.2698.2018.RK.
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stacji kolejowej, w którego skład wchodzi: stacja, szalet, waga towarowa i dwa domy - nr 31 i 35,
oraz dom (nr 36);


w Czernej: układ ruralistyczny i cmentarz ewangelicki z II połowy XIX w.;



w Gosławicach: układ ruralistyczny, nawierzchnia kamienna, spichlerz z 1900 r. i Dom Ludowy
z około 1915 r.;



w Jarach: układ ruralistyczny, budynek mieszkalno-usługowy (ul. Akacjowa 20), budynek
administracyjny nadleśnictwa, budynek mieszkalno-gospodarczy (ul. Lipowa 2) i pięć domów
(ul. Akacjowa 10, 13, 23 i 38; ul. Lipowa 6);



w Lenartowicach: układ ruralistyczny, zespół pałacowo-parkowy (park i pałac z XIX w.), cmentarz
ewangelicki z II połowy XIX w. i dwa budynki mieszkalno-gospodarcze (nr 5 i 6) z początku XX w.;



w Lubnowie: układ ruralistyczny, dwa cmentarze, mur kościelny, zespół pałacowy, składający się
z pałacu, rządcówki, trzech budynków mieszkalnych pracowników folwarku i budynku
inwentarskiego, dwóch obór, stodoły, spichlerza i garażu, dwadzieścia jeden domów (nr 4, 6, 810, 20-21, 26, 29, 37, 44-45, 53-54, 56, 63, 68, 70, 73, 82-86 i 88) w tym sześć z budynkami
gospodarczymi, np. stodołami (nr 6, 8, 9, 9, 83 i 85), dawny młyn (nr 11), Dom Ludowy (nr 24)
i dom mieszkalno-gospodarczy (nr 74);



w Nizinach: układ zabudowy przysiółka i dwa domy (nr 7 i 8);



w Nowosielcach: układ ruralistyczny i zespół folwarczny, w którego skład wchodzą dwa budynki
mieszkalne - nr 11 i 12, dwa budynki gospodarcze i stacja transformatorowa;



w Pisarzowicach: układ ruralistyczny, dawna szkoła, stacja trafo, liczne domy i zabudowania
gospodarcze (ul. Kolejowa 1, 3-6, 8-17, ul. Lipowa 5-6, ul. Odrzańska 1-4, 7, ul. Polna 1, ul. Szkolna
3, 5, 7-10, ul. Wrocławska 2-4, 6, 8, 10-13, 16, 17-18, 20-24, 27-32, 35-41, 43 i 44);



w Piskorzowicach: układ ruralistyczny;



w Prężycach: układ ruralistyczny, nawierzchnia kamienna, cmentarz ewangelicki z II połowy XIX
w., część zespołu pałacowego z XIX w. z oficyną, spichlerzem, oborą i oborą połączoną ze stodołą,
Dom Ludowy z początku XX w., młyn z 1843 r. z budynkiem gospodarczym (nr 26) z końca XIX w.
i budynek mieszkalno-gospodarczy z początku XX w.;



w Rakowie: układ zabudowy przysiółka;



w Rościsławicach: układ ruralistyczny, dwa cmentarze, zespół pałacowy składający się z pałacu,
budynku gospodarczego i stodoły, szkoła, dziewięć domów (ul. Leśna 1, ul. Wołowska 36-37, 4648, 81, 97 i 108, ul. Żmigrodzka 7) i stodoła (ul. Wołowska 81);



w Starym Dworze: zespół młyński (dom z młynem z 1844 r., stodołą i budynkiem gospodarczym nr 50), siedem domów (nr 7, 20, 22 (ze stodołą), 26, 29 (z budynkiem mieszkalno-gospodarczym)
33 i 37), dwa domy mieszkalno-gospodarcze (nr 21 i 23) oraz dwie stodoły (nr 15 i 35) z końca XIX
i początku XX w.;



w Urazie: plebania, kaplica i cmentarz parafialny, szkoła, przedszkole, dawny młyn, poczta, dawna
gospoda, dawna fabryka skóry, pięćdziesiąt sześć domów (ul. Wrocławska 1-10 i 33; ul. Wołowska
2-16, 19, 27b, 29-30, Plac Wolności 2-5, 7, 10-11, ul. Odrzańska 6 i 12; ul. Ogrodowa 7-8;
ul. Młyńska 4 i 6; ul. 1 Maja 1, 6, 14-15, 19 i 20; ul. Lipowa 1-3, 5-7, ul. Brzeska 5-7 i 9),
nawierzchnia kamienna, obora i trzy stodoły (ul. Młyńska 4, 6, ul. Odrzańska 12, ul. 1 Maja 14);



w Warzynie: układ przysiółka i cmentarz z I połowy XX w.;
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w Wilkostowie: układ ruralistyczny, cmentarz ewangelicki z II połowy XIX w. oraz zespół pałacowy
z lat 1870-1880, w którego skład wchodzą: pałac, stajnia, obora i stodoła.

Wszystkie historyczne układy zabudowy (ruralistyczne i urbanistyczne), zabytki architektury wraz
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z otoczeniem oraz stanowiska archeologiczne objęte są strefą ochrony konserwatorskiej .
Z kolei zabytki archeologiczne (166) koncentrują się na prawym brzegu Odry, w pasie od miejscowości
Uraz po Lubnów, a także w okolicy Rakowa, Niziny i Kotowic, oraz na lewym brzegu Odry (za wyjątkiem
strefy zalewowej) w okolicy Brzezinek, Gosławic, Wilkostowa i Prężyc. Poza wyżej wymienionymi
stanowiskami archeologicznymi wpisanymi do rejestru zabytków do zabytków o znaczącej wartości
poznawczej zaliczono:


w Brzezinie - relikty osady z okresu wpływów rzymskich (AZP 77-26/77) oraz cmentarzyska z epoki
brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 77-26/75), z okresu wpływów rzymskich (AZP 77-26/75)
i z okresu średniowiecza (AZP 78-26/32);



w Brzezince Średzkiej: relikty osad z epoki kamienia (AZP 77-26/74), z epoki brązu lub wczesnej
epoki żelaza (AZP 77-26/68 i 72), z okresu wpływów rzymskich (AZP 77-26/70 i 74) i z okresu
średniowiecza (AZP 77-26/67-69, 77-27/109) oraz cmentarzysko z epoki brązu (AZP 77-26/65);



w Czernej: relikty osad z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 77-26/44) i z okresu
wpływów rzymskich (AZP 77-26/46);



w Gosławicach: relikty osad z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 77-26/54), z okresu
wpływów rzymskich (AZP 77-26/53, 56-57) i z okresu średniowiecza (AZP 77-26/55-58);



w Kotowicach: relikty osad z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 77-27/64), z okresu
wpływów rzymskich (AZP 77-27/64) i z okresu średniowiecza (AZP 77-27/64, 67, 70 i 72) oraz
cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich (AZP 77-27/64);



w Lenartowicach: relikty osady z okresu średniowiecza (AZP 77-26/48);



w Lubnowie: relikty osad z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 77-27/39) i z okresu
średniowiecza (AZP 76-27/84, 89, 90, 94; 77-27/35, 38 i 40);



w Pisarzowicach: relikty osad z wczesnej epoki żelaza (AZP 77-27/99 i 104) i z okresu
średniowiecza (AZP 77-27/99, 103 i 107);



w Prężycach: relikty osad z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 77-26/51-52), z okresu
wpływów rzymskich (AZP 77-26/51) i z okresu średniowiecza (AZP 77-26/51) oraz cmentarzysko
z okresu wpływów rzymskich (AZP 77-26/50);



w Rościsławicach: relikty osad z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 76-26/43, 46, 48 i 52)
i z okresu średniowiecza lub czasów nowożytnych (AZP 76-26/44, 47, 54-57) oraz cmentarzyska
z epoki brązu (AZP 76-26/36, 38 i 39);



w Urazie: relikty osad z epoki kamienia (AZP 77-27/4), z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza
(AZP 77-27/1, 4 i 5), z okresu wpływów rzymskich (AZP 77-27/3, 4 i 7) i z okresu średniowiecza
(AZP 76-26/33-35; 77-27/1, 14, 16, 19-22 i 24) oraz cmentarzyska z epoki brązu (AZP 77-27/6,
9 i 10);
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Uchwała Nr XX/147/16 Rady miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 Stycznia 2016 r. Zał. 1: Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie, 2016, s. 28-62. Uchwała Rady Gminy Miękinia
Nr XXXII/295/17 z dnia 30 czerwca 2017 r., zał. 1: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Miękinia, 2017, s. 28-66. Uchwała nr XX/124/08 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 23 kwietnia 2008 roku, Zał. 1: Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeg Dolny, 2008, Zał. 1 i 2.

Załącznik nr 2 - str. 36

Załącznik 2 do projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Rządowego Programu
Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów



w Wałach: relikty osad z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 76-26/32) i z okresu
średniowiecza (AZP 76-26/32) oraz cmentarzyska z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 7626/27 i 28);

- w Wilkostowie: relikty osad z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 77-26/33, 40 i 43), z okresu
wpływów rzymskich (AZP 77-26/33, 36-37, 40-42) i z okresu średniowiecza (AZP 77-26/36 i 42). Pozostałe
zaś to ślady osadnictwa z wyżej wymienionych okresów.
Biorąc pod uwagę powyższe informacje wybrana wstępnie lokalizacja przeprawy mostowej odznacza się
dużym natężeniem substancji zabytkowej (architektonicznych zabytków "rejestrowych" i ewidencyjnych
oraz zabytków archeologicznych - miejscowość Uraz), co w przypadku realizacji inwestycji może się wiązać
z koniecznością spełnienia szczególnych wymogów i uzyskania specjalnych uzgodnień (w tym dotyczących
ochrony krajobrazu i układu urbanistycznego miejscowości). Korzystniejsze będzie wybranie innej
lokalizacji przeprawy w obrębie analizowanej strefie. Z kolei zaniechanie realizacji inwestycji może mieć
negatywny wpływ na zachowanie substancji zabytkowej w takim zakresie, w jakim budowa przeprawy
mostowej (poza obecnie wskazywanym punktem) byłaby w stanie odciążyć ruch spod zabytków wpisanych
do rejestru zabytków.
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Rysunek 10 Most na Odrze na wysokości Obornik Śląskich i gminy Miękinia - strefa analizy
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11. Most na Odrze w okolicy Bełcza Wielkiego pomiędzy gminami Pęcław
i Niechlów
Centralny punkt obszaru, na którym przewidywana jest lokalizacja przeprawy mostowej na Odrze
w okolicy Bełcza Wielkiego pomiędzy gminami Pęcław i Niechlów, wstępnie umiejscowiony jest na
wysokości Wietszyc i Karowa. W bezpośrednim zasięgu tego punktu, w Karowie, znajduje się założenie
dworsko-parkowe z końca XIX w. wpisane do rejestru zabytków. Tą samą formą ochrony objęte są: park
dworski z lat 1870-1880, położony w Mileszynie, nad samą rzeką, oraz spichlerz folwarczny z początku
XX w. w Głobicach, a w głębi analizowanej strefy: kościół parafialny św. Michała Archanioła w Żabinie
z przełomu XIII/XIV w. wraz z osiemnastowieczną dzwonnicą, średniowieczne grodziska w Bartodziejach
(wraz z cmentarzyskiem z okresu wpływów rzymskich) i w Lipowcu (AZP 67-22/68 i 68-22/18), zespół
rezydencjonalno-folwarczny i dom z I ćwierci XIX w. (nr 50) w Klimontowie, ruina szesnastowiecznego
kościoła św. Michała, budynek bramny z 1907 r. (nr 16) oraz dom mieszkalny z XIX w. (nr 6)
w Wyszanowie, relikty osady z epoki brązu w Dryżynie (AZP 67-22/65), założenie parkowo-pałacowe
z przełomu XVIII i XIX w. wraz ze spichlerzem z XVIII w. oraz reliktami osady średniowiecznej (stanowisko 1)
w Droglowicach, park z przełomu XIX i XX w. w Wierzchowni oraz kościół filialny Nawiedzenia Najświętszej
Marii Panny z 1259 r. w Piersnej. Poza nimi w rejestrze zabytków figurują dwa obiekty - spichlerz
w Pęcławiu i dwór Wierzchowni - które opatrzono komentarzem "nie istnieją", co można rozumieć jako
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przewidziane do skreślenia (popadły w ruinę po upadku PGR) .
Następnie ochroną poprzez ewidencję objęto układy ruralistyczne Pęcławia, Droglowic, Bartodziej, Głobic,
Karowa, Klimontowa, Świerczowa, Wągrody i Żabina. Obowiązuje tu m. in.: "trwałe zachowanie
i rewaloryzacja historycznego układu przestrzennego we wszystkich jego elementach", czy: "dostosowanie
nowych obiektów do historycznej kompozycji przestrzennej i historycznej architektury (linia zabudowy
wyznaczona przez zachowaną zabudowę historyczną, utrzymanie gabarytów wysokościowych zabudowy
wytyczonych wysokością zachowanej zabudowy historycznej." Wśród indywidualnych obiektów
wyróżniono ponadto pięć domów (nr 6, 8, 13, 15 i 21) i cztery budynki gospodarcze (nr 3, 13, 22 i 27)
w Droglowicach, dom (nr 2) w Kaczycach, założenie dworskie w Mileszynie (dwór i dziewięć budynków
gospodarczych z końca XIX w. nr 4, 6, 7 i 11), ruinę dworu z początku XIX w., park podworski, osiem
domów (nr 7, 13, 16, 17, 20, 21, 27 i 28) i trzy budynki gospodarcze w Pęcławiu (nr 13, 16 i 21), dwa domy
(nr 5 i 22) i dwa budynki gospodarcze (nr 2 i 3) w Piersnej, dwa budynki gospodarcze zespołu dworskiego,
siedem domów (nr 1, 5, 8, 12, 16, 19 i 22) i cztery budynki gospodarcze (nr 7, 11, 12 i 20) w Wierzchowni,
ruinę pałacu z początku XIX w. i budynek podworski z II połowy XIX-XX w., pięć domów (nr 4, 10, 11, 14
i 16) i trzy budynki gospodarcze (nr 5, 14 i 35) w Wietszycach, dawny cmentarz ewangelicki, cztery domy
(nr 9a, 10, 12, 20 i jeden budynek gospodarczy (nr 20) w Bartodziejach, dawny cmentarz ewangelicki, park
podworski, dwa domy (nr 6, folwarczny) i budynek gospodarczy (nr 6) w Głobicach, dawny cmentarz
ewangelicki, dwa domy (nr 19 i 25) i dwa budynki gospodarcze w Karowie, zespół folwarczny składający się
z domu zarządcy, obory, spichlerza, stodoły, kurnika, dwóch budynków gospodarczych, dwa mosty i aleję
dębową w Klimontowie, dawny cmentarz ewangelicki i sześć domów (nr 2, 5, 6, 8, 13 i 16) w Świerczowie,
kościół, dawny cmentarz ewangelicki, spichlerz zespołu folwarcznego, szkołę, trzy domy (nr 11, 15) i cztery
budynki gospodarcze (nr 9, 11 i 26) w Wągrodzie oraz dwa dawne cmentarze ewangelickie, plebanię,
35
cztery domy (nr 5, 10, 13 i 15) i budynek gospodarczy w Żabinie .
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Pismo Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 4.01.2019 r., znak WZN. 5183.2698.2018.RK.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niechlów, 2017, s. 30, 33-36, 49, 52, 57; Uchwała
Rady Gminy nr XI/67/2012 z 30.01. 2012 r., zał. 1: Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, Pęcław-Głogów 2011, s. 16-18, 65-67.
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Z kolei zabytki archeologiczne (142) odznaczają się intensywnym i równomiernym występowaniem na
całym analizowanym obszarze. Poza wyżej wymienionymi stanowiskami wpisanymi do rejestru zabytków
do najciekawszych należą:


w Wyszanowie: relikty osad z wczesnej epoki żelaza (AZP 68-21/8), z okresu wpływu rzymskich
(AZP 67-21/54; 68-21/8) i średniowiecza (AZP 67-21/54, 59-61; 68-21/8);



w Świerczowie: relikty osad z epoki kamienia (AZP 68-21/7), z epoki brązu lub wczesnej epoki
żelaza (AZP 68-21/3-7), z okresu wpływów rzymskich (AZP 68-21/4, 5, 111, 121 i 122),
ze średniowiecza i nowożytności (AZP 68-21/4-6, 108-111, 119, 125, 128 i 132) oraz cmentarzyska
z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 68-21/1, 3, 109, 129, 131 i 135);



w Białołęce: relikty osady z okresu wpływów rzymskich (AZP 68-21/39);



w Droglowicach: relikty osad z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 68-21/11), z okresu
wpływów rzymskich (AZP 68-21/13, 30-31 i 107), cmentarzysko z epoki brązu (AZP 68-21/13) oraz
dwie osady hutnicze bez określonej chronologii (AZP 68-21/16-17);



w Pęcławiu: relikty obozowiska z mezolitu (AZP 68-21/72), relikty osad z epoki brązu lub wczesnej
epoki żelaza (AZP 68-21/54) i z okresu wpływów rzymskich (AZP 68-21/54, 68 i 72);



w Piersnej: cmentarzysko z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 68-21/101);



w Wierzchowni: relikty osad z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 68-21/81, 89), z okresu
wpływów rzymskich (AZP 68-21/73) i średniowiecza (AZP 68-21/79) oraz cmentarzysko z epoki
brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 68-21/88);



w Wietszycach: relikty osad z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 68-21/96-98) i z okresu
wpływów rzymskich (AZP 68-21/89, 95 i 96);



w Karowie: cmentarzyska z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 68-22/1-3);



w Wągrodzie: relikty osad z okresu wpływów rzymskich (AZP 68-22/8-11) i cmentarzysko z epoki
brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 68-22/7);



w Żabinie: relikty osad ze średniowiecza (AZP 68-22/13 i 83);



w Głobicach: relikty osady z okresu wpływów rzymskich (AZP 68-22/15);



w Niechlowie: relikty osad ze średniowiecza (AZP 68-22/66-68 i 71);



w Bartodziejach: relikty osady ze średniowiecza (AZP 68-22/77);



w Lipowcu: relikty osady średniowiecznej (AZP 68-22/19), położonej tuż przy ww. grodzisku
wpisanym do rejestru zabytków. Pozostałe zaś to liczne ślady osadnictwa pochodzące
ze wszystkich okresów.

Biorąc pod uwagę zebrane informacje najlepszym miejscem na lokalizację przeprawy mostowej jest punkt
wstępnie wytypowany. Z kolei zaniechanie realizacji inwestycji może mieć negatywny wpływ na
zachowanie wskazanej substancji zabytkowej w takim zakresie, w jakim budowa przeprawy mostowej
(w szczególności w obecnie wskazywanym punkcie) byłaby w stanie odciążyć ruch spod wskazanych
zabytków wpisanych do rejestru zabytków.
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Rysunek 11 Most na Odrze w okolicy Bełcza Wielkiego pomiędzy gminami Pęcław i Niechlów - strefa
analizy
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12. Most na Odrze pomiędzy gminami Sulechów i Czerwieńsk
Centralny punkt obszaru, na którym przewidywana jest lokalizacja przeprawy mostowej na Odrze
pomiędzy gminami Sulechów i Czerwieńsk, wstępnie umiejscowiony jest na wysokości miejscowości
Brody. W bezpośrednim zasięgu tego punktu nie znajduje się żaden zabytek nieruchomy ujęty w rejestrze
zabytków. Najbliżej położonymi od niego zabytkami chronionymi w ten sposób są: zespół pałacowoparkowy z XVIII w. w Pomorsku, na który składają się pałac, park, oficyna i dom, oraz, po tej samej stronie
Odry, stajnia z XIX w. w Nietkowicach. Poza nimi w analizowanej strefie znajdują się jeszcze dwa
zabytkowe kościoły protestanckie z połowy XIX w. w centrum Czerwieńska, położony na obrzeżach miasta
budynek gospodarczy (chlewnia z przełomu XVIII i XIX w.) oraz sześć stanowisk archeologicznych, będących
reliktami osad z epoki brązu (AZP 60-13/4 i 7) lub epoki żelaza (AZP 60-13/8 i 6), bądź też cmentarzyskami
z epoki brązu (AZP 60-13/3 i 5). Wszystkie te zabytki nie są zagrożone realizacją przeprawy mostowej
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w przypadku wyboru wstępnie typowanego miejsca .
Ponadto w ewidencji zabytków znajdują się:


w Brodach: układ ruralistyczny z XIII w., kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Marii Panny i cmentarz ewangelicki z początku XX w., pięćdziesiąt osiem domów
z wieku XIX - początku XX w. (ul. Cmentarna 191 i 192, ul. Czerwieńska 29, 37, 40 i 43, ul. Gminna
98, 103-104, ul. III Dywizji 8, 10, 12-13, 15, 17-18, 20, 23, 25 i 30, ul. Jagielnicka 93, 95, 136-137,
140-141, ul. Kwiatowa 120, 126, 131, 134-135, ul. 1 Maja 87-88, ul. Narodowa 143, 150 i 154;
ul. Pomorska 49-51, 53, 58-59, 109, ul. Poprzeczna 162, ul. Wiejska 112, 164, 169-170, 175, 177,
181, 183 i 186, ul Wojskowa 68, 71, ul. Wschodnia 72 i 74, ul. Zenitczyków 116), aleja, zagroda
(dom i budynek gospodarczy, ul. Wiejska nr 171) i schron bojowy;



w Brzeziu k/Pomorska: pięć domów z końca XIX w. - początku XX w. (ul. Lipowa 12-14; ul. 1 Maja
1; ul. Zielona 18);



w Pomorsku: układ ruralistyczny z początku XIV w., zespół kościoła z XVIII-XIX w. (kościół, kaplica
i cmentarz przykościelny), cmentarz ewangelicki z przełomu XIX i XX w., aleja, szkoła, czterdzieści
domów z XIX i początku XX w. (ul. Brzeska 101-102, ul. Chrobrego 57, 59, 62-68, 72-73, 79-82, 84,
86, 92-94, ul. Cicha 29-30 i 35, ul. Cmentarna 148, 151-152, ul. Lipowa 104 i 111, ul. Piaskowa 126
i 133, ul. Szkolna 20, 23, 45 i 50, ul. Wiejska 137, 139-140 i 143);



w Bródkach: most drogowy i sześć domów (nr 1, 3, 4, 21, 30 i 31);



w Czerwieńsku: układ urbanistyczny z ratuszem, czterema alejami, kilkudziesięcioma domami,
dworcem PKP, wieżą ciśnień i nastawniami, założeniem folwarcznym, zespołem młyńskim,
plebanią, przychodnią i magazynem;



w Nietkowicach: cmentarz, most kolejowy, trzy schrony bojowe (774, 775, 777), dworzec PKP,
dwór i park krajobrazowy, szesnaście domów (nr 10, 28, 37-38, 49-52, 72, 74, 76, 77-80, 95), aleja
i szkoła;



w Wysokich: aleja, dwa domy (nr 7 i 16) i stodoła (nr 21) .

37

Z kolei zabytki archeologiczne (61) w analizowanej strefie zlokalizowane są w czterech grupach.
Największą z nich stanowi grupa stanowisk położonych między Brodami a Pomorskiem, po północnej
stronie Odry. Dwie kolejne, również po tej stronie rzeki, znajdują się wokół miejscowości Nietkowice
i Brzezie k/ Pomorska. Ostatnia zaś, na południu analizowanej strefy - w okolicy Czerwieńska. Poza wyżej
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W rejestrze figurują jeszcze obora w Nietkowicach i Czerwieńsku, które z osobna opatrzono komentarzem "nie istnieje".
Gminna ewidencja zabytków nieruchomych gminy Sulechów, Sulechów 2015; Pismo Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków z dnia 8.01.2019 r., znak RZD.5135.630.2018.
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wymienionymi zabytkami archeologicznymi, wpisanymi do rejestru zabytku, zabytki o dużej wartości
poznawczej położone są:


w Mikożynie (Wysokich): relikty osady obronnej/grodzisko z epoki brązu lub wczesnej epoki
żelaza (AZP 59-13/1);



w Brodach: relikty osad z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 59-13/10, 11, 13 i 17)
i z okresu wpływów rzymskich (AZP 59-13/18) oraz cmentarzyska ciałopalne z epoki brązu
(AZP 59-13/21 i 22);



w Nietkowicach: smolarnia z okresu średniowiecza (AZP 59-13/2) oraz cmentarzysko ciałopalne
z epoki brązu (AZP 59-13/7);



w Pomorsku: relikty osad z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 59-13/23; 59-14/1 i 3)
i z okresu średniowiecza (AZP 59-14/1, 2 i 11) oraz cmentarzysko ciałopalne z epoki brązu
(AZP 59-14/5);



w Brzeziu k/Pomorska: cmentarzysko ciałopalne z epoki brązu (AZP 59-14/17);



w Bródkach: relikty osady z epoki brązu lub wczesnej epok i żelaza (AZP 59-13/8);



w Czerwieńsku: relikty osad z epoki kamienia (AZP 60-13/9) i z epoki brązu (AZP 60-13/18) oraz
cmentarzyska ciałopalne z epoki brązu (AZP 60-13/1, 2 i 10);



w Wysokich: cmentarzysko ciałopalne z epoki brązu (AZP 60-13/15) oraz z okresu wpływów
rzymskich (AZP 60-14/6). Pozostałe zaś stanowią ślady osadnictwa z wyżej wymienionych
okresów.

Biorąc pod uwagę zebrane wyżej informacje można powiedzieć, że lokalizacja przeprawy mostowej
w wybranym wstępnie miejscu pozostaje bez wpływu na ww. zabytki nieruchome wpisane do rejestru
zabytków. Natomiast należy się liczyć z koniecznością przeprowadzenia wyprzedzających badań
wykopaliskowych, w szczególności na północnym brzegu Odry w okolicy Brodów, gdzie odnotowano liczne
ślady osadnictwa. Ponadto projektując połączenie przeprawy z siecią drożną należy wykluczyć negatywną
ingerencję w układ ruralistyczny miejscowości Brody oraz w położone po drugiej stronie Odry grodzisko
w Mikożynie (także pod względem krajobrazowym). Z kolei zaniechanie realizacji inwestycji może mieć
negatywny wpływ na zachowanie wskazanej substancji zabytkowej w takim zakresie, w jakim budowa
przeprawy mostowej byłaby w stanie odciążyć ruch spod wskazanych zabytków wpisanych do rejestru
zabytków (w szczególności spod zespołu pałacowo-parkowego w Pomorsku).
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Rysunek 12 Most na Odrze pomiędzy gminami Sulechów i Czerwieńsk - strefa analizy
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13. Most na Warcie w okolicy Konina pomiędzy gminami Krzymów
i Kramsk
Centralny punkt obszaru, na którym przewidywana jest lokalizacja przeprawy mostowej na Warcie
w okolicy Konina pomiędzy gminami Krzymów i Kramsk, wstępnie umiejscowiony jest na wysokości
miejscowości Piersk. W bezpośrednim zasięgu tego punktu, w miejscowości Piersk, znajduje się zabytkowy
cmentarz ewangelicko-augsburski z II połowy XIX w. wpisany do rejestru zabytków. Następnie, po tej
samej stronie rzeki, w miejscowości Krzymów położony jest cmentarz katolicki z 1766 r., w miejscowości
Stare Paprockie Holendry cmentarz ewangelicko-augsburski z połowy XIX w. i w miejscowości Genowefa
karczma z połowy XIX w. (nr 22) - wszystkie te zabytki objęto tą samą formą ochrony prawnej. Poza tymi
zabytkami w rejestrze zabytków dla analizowanej strefy figurują jeszcze: dom z XIX w. oraz obora
w Turach, które opatrzono opisem "nie istnieją", co może wskazywać na ich wykreślenie z rejestru
38
w niedalekiej przyszłości .
Ponadto w ewidencji zabytków znajdują się:


w Biechowach: dwa domy datowane na koniec XIX w. po 1924 r. (nr 16 i 18);



w Borkach: pomnik ofiar faszyzmu;



w Ksawerowie: dom z 1900 r. (nr 20);



w Lichnowie: dom (nr 5) i stodoła (nr 8) z przełomu XIX i XX w.;



w Milinie: dom z 1900 r. (nr 3);



w Nowym Czarkowie: zabytkowy cmentarz ewangelicko-augsburski z przełomu XVIII i XIX w. oraz
dom z dwoma budynkami gospodarczymi (nr 6) z końca XIX w.;



w Osowcach: zabytkowy cmentarz ewangelicko-augsburski z I połowy XIX w. oraz dom z przełomu
XIX i XX w. (nr 12);



w Podgóru: dom z 1909 r. (nr 23);



w Policu: dom z 1900 r. (nr 6);



w Stanisławowie: leśniczówka (dom nr 2) z 1860 r.;



w Świętych: pomnik Kościuszki oraz cztery domy z końca XIX w. lub początku XX w. (nr 48, 42-44);



w Tobułce: dom z początku XX w. (nr 1);



w Wacławowie: kapliczka z 1948 r. oraz dom z 1900 r. (nr 25);



w Winnicy: kapliczka z 1948 r.;



w Wysokich: pomnik poległych na frontach II wojny światowej z 1945 r. i budynek dworca
kolejowego z początku XX w.;



w Turach: zabytkowy cmentarz ewangelicki z XIX w. oraz dom z przełomu XIX i XX w. (nr 7) .

39

Z kolei zabytki archeologiczne (139) występują stosunkowo licznie, choć nierównomiernie, ponieważ
zdecydowana większość z nich (102) została zlokalizowana na wschód od drogi Święte - Kramsk i na północ
38

Według WUOZ Poznań, Delegatury w Koninie (pismo z dnia 29.11.2018 r. znak Ko.WN/WA.5135.2372.1.2018) w analizowanej
strefie na terenie gmin Kramsk i Krzymów brak jest obszarów i obiektów zabytkowych oraz zewidencjonowanych stanowisk
archeologicznych podległych ochronie konserwatorskiej.
39
Uchwała nr XXXV/192/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 28.03.2006 r., zał. Gmina Kramsk. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, s. 19-23; Uchwała nr XXXV/219/17 Rady Gminy Kościelec z dnia 30.08.2017 r., zał. 1: Zmiana
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościelec, s. 72
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od linii Święte - Borki, stanowiących około 30% analizowanego terenu (w obszarze AZP 56-42 ).
Z pozostałego obszaru znanych jest jedynie 37 stanowisk archeologicznych, układających się liniowo
pomiędzy miejscowościami Rożek i Waki.
Do najciekawszych zabytków archeologicznych należą:


w Barce: relikty osady średniowiecznej (AZP 56-42/158);



w Osowcach: relikty osady z okresu wpływów rzymskich (AZP 56-42/20);



w Wysokich: cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich (AZP 56-42/10), które dodatkowo
41
postanowiono objąć strefą obserwacji archeologicznej "OW" .

Następnie, po tej samej stronie rzeki, znajdują się ważne zabytki tego typu:


w Patrzykowie: relikty osad z okresu wpływów rzymskich (AZP 56-41/26 i 27);



w Świętych: relikty obozowiska mezolitycznego (AZP 56-41/28), relikty osad z epoki brązu lub
wczesnej epoki żelaza (AZP 56-41/28 i 30) i z okresu wpływów rzymskich (AZP 57-41/41);



w Biechowach: relikty osady z epoki brązu (AZP 57-42/2);



w Wakowach: relikty osad z epoki kamienia, epoki brązu i ze średniowiecza (AZP 57-42/12).

Natomiast na południowym brzegu interesujące zabytki archeologiczne położone są:


w Rożku: relikty osad z epoki kamienia (AZP 57-41/40, 56), z epoki brązu lub wczesnej epoki
żelaza (AZP 57-41/40, 56-58) oraz z okresu wpływów rzymskich (AZP 57-41/57);



w Borowie: relikty osad z okresu wpływów rzymskich (AZP 57-42/3-5) oraz z okresu średniowiecza
(AZP 57-41/51; 57-42/3);



w Krzymowie: relikty osady z okresu średniowiecza (AZP 57-42/6);



w Turach: relikty osad z epoki brązu (AZP 57-42/13), z okresu wpływów rzymskich (AZP 57-42/14
i 15) i z okresu średniowiecza (AZP 57-42/14);



w Wakowych: relikty osad z epoki brązu i z okresu średniowiecza (AZP 57-42/10).

Biorąc pod uwagę zebrane wyżej informacje można powiedzieć, że lokalizacja przeprawy mostowej
w wybranym wstępnie miejscu pozostaje bez wpływu na ww. zabytki nieruchome wpisane do rejestru
zabytków. Natomiast należy się liczyć z koniecznością przeprowadzenia wyprzedzających badań
wykopaliskowych, w szczególności po północnej stronie analizowanego obszaru, gdzie wystąpiły
intensywne ślady osadnictwa. Z kolei zaniechanie realizacji inwestycji może mieć negatywny wpływ na
zachowanie wskazanej substancji zabytkowej w takim zakresie, w jakim budowa przeprawy mostowej
(w szczególności w obecnie wskazywanym punkcie) byłaby w stanie odciążyć ruch spod wskazanych
zabytków wpisanych do rejestru zabytków.

40

Niestety nic nam nie wiadomo, co kryją pod sobą zaznaczone stanowiska z tej lokalizacji, ponieważ ten obszar AZP nie został w
całości opracowany (jest jedynie mapa obszarowa, brak kart KESA i sprawozdania). Można jedynie wnosić pośrednio o ważności
stanowiska z wielkości oznaczeń symbolicznych.
41
Uchwała nr XXXV/192/06 Rady Gminy Kramsk z dnia 28.03.2006 r., zał. Gmina Kramsk. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, s. 19, 21 i 23.
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Rysunek 13 Most na Warcie w okolicy Konina pomiędzy gminami Krzymów i Kramsk - strefa analizy
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14. Most na Warcie pomiędzy gminami Żerków i Miłosław
Centralny punkt obszaru, na którym przewidywana jest lokalizacja przeprawy mostowej na Warcie
pomiędzy gminami Żerków i Miłosław, wstępnie umiejscowiony jest na wysokości miejscowości
Pogorzelica. W bezpośrednim zasięgu tego punktu, w miejscowości Nowa Wieś Podgórna, naprzeciwko
Pogorzelicy, znajduje się wpisany do rejestru zabytków dwór myśliwski z początku XIX w. Następnie wzdłuż
biegu Warty odnotowano "rejestrowe" zabytki architektury w Czeszewie (kościół pod wezwaniem
św. Mikołaja, karczma z XVIII w. oraz leśniczówka z końca XIX w.) oraz zabytki archeologiczne: w Czeszewie
(grodzisko średniowieczne - AZP 58-33/9), w Śmiełowie (dwie osady średniowieczne - stanowisko 1 i 3)
i w Spławiu (cmentarzysko ciałopalne i grodzisko z epoki żelaza - AZP 58-34/29 i 30). Kolejne zabytki
chronione tą formą ochrony prawnej znajdują się w głębi lub na peryferiach analizowanej strefy, tj.:


w Mikuszewie: zespół pałacowo-parkowy z końca XIX w.: pałac i park;



w Śmiełowie: zespół pałacowo-parkowy z XVIII w.: pałac i park oraz stajnia i spichlerz z 1797 r.,
krajobraz kulturowy;



w Brzóstkowie: założenie dworsko-parkowe, w którego skład wchodzi: dwór i park wraz
z otoczeniem, ponadto kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i spichlerz - z I połowy XIX w.;



w Przybysławiu: założenie dworsko-parkowe z połowy XIX w.: dwór, park i ogrodzenie oraz
owczarnia, obora i spichlerze z I ćwierci XIX w., krajobraz kulturowy;



w Komorze Przybysławskiej: zespół dworsko-parkowy z II połowy XIX w. składający się z dworu,
parku i ogrodzenia z bramami oraz szklarnia (cieplarnia).

Zabytki te nie powinny być objęte negatywnym oddziaływaniem w przypadku realizacji przeprawy
mostowej we wstępnie wybranym miejscu.
Ponadto w ewidencji zabytków ujęto także:


w Chlebowie: szkołę z początku XX w. (nr 25) i dwie zagrody (nr 22 i 28 - z końca XIX w. i początku
XX w.);



w Czeszewie-Budach: zespół folwarczny z końca XIX w., składający się z dworu, olejarni, dojarni,
chlewni i stodoły;



w Czeszewie: dzwonnicę przykościelną z 1792 r., dwa cmentarze (przykościelny z XVIII w. oraz
parafialny z 1920 r.), plebanię z 1843 r., dom parafialny z 1931 r., szkołę i siedemnaście domów,
datowanych od I ćwierci XIX w. po lata 30-te XX w. (nr 17, 32, 39, 46, 60, 66, 77-79, 82-83, 86, 99,
110, 115 i 142);



w Mikuszewie: zespół folwarczny składający się z rządcówki (nr 15-16), obory i stodoły (nr 15),
domu pracowników gorzelni (nr 22), dwóch owczarni i czworaka (nr 50-53), dwóch zagród
z początku XX w. (nr 25 i 36) i czterech domów z końca XIX w. lub początku XX w. (nr 4, 26, 31
i 45), stodołę i leśniczówkę;



w Gąsiorowie: zespół folwarczny, w którego skład wchodzą: budynek inwentarski, dwa czworaki
i trzy dwojaki (nr 1-5), skrytki lokatorskie i obora;



w Nowej Wsi Podgórnej: park krajobrazowy, komisariat policji z początku XX w., urząd celny
z przełomu XIX i XX w., szkołę z IV ćwierci XIX w., zagrodę z I ćwierci XX w. (nr 14 - obora
i chlewnia) oraz dom z 1895 r. (nr 9);



w Szczodrzejewie: dom z 1929 r. (nr 22);
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w Antoninie: zagrodę (nr 36) i sześć domów (nr 4, 6, 12, 15, 17 i 34) z końca XIX w. lub początku
XX w.;



w Brzóstkowie: szkołę wraz z budynkiem gospodarczym z I ćwierci XX w., zagrodę z 1925 r. (nr 18)
oraz cztery domy z początku XX w. po lata 30-te XX w. (nr 20-21, 36 i 38);



w Komorze Przybysławskiej: cmentarz z XVII w., szkołę z końca XIX w., założenie folwarczne
z końca XIX w. i początku XX w., w którego skład wchodzą: rządcówka, dwie obory, dwie stodoły,
wozownia, spichlerz, kuźnia, stolarnia, garaż, cieplarnia, zespół cukrowni, oraz kolonię
mieszkalną, składającą się z czterech czworaków, siedmiu dwojaków, jednego trojaka, dwóch
budynków gospodarczych, trzy zagrody i cztery domy z I połowy XX w. (nr 5-7, 35), wiatrak-koźlak
z III ćwierci XIX w.;



w Gęczewie: dwa domy (nr 1 i 8) i budynek mieszkalno-gospodarczy z I ćwierci XX w.;



w Pogorzelicy: zespół kościoła pod wezwaniem św. Wojciecha z 1880 r. (kościół, plebania
i ogrodzenie), szkołę wraz z szaletami z I ćwierci XX w., zespół folwarczny z końca XIX w.
i początku XX w., w którego skład wchodzi rządcówka, budynek inwentarski, obora, chlewnia
i spichlerz, oraz kolonię mieszkaniową (nr 4-6 - czworak, sześciorak i ośmiorak), zagrodę (dom
i stodoła) i most;



w Przybysławiu: szkołę z lat 30-tych XX w., część folwarku z końca XIX w. i początku XX w.,
składająca się z rządcówki, czterech stodół, gorzelni, kuźni, wagi, ponadto: kolonia mieszkalna trzy domy, dwa budynki gospodarcze, pięć dwojaków, trojak, sześciorak i ośmiorak, oraz
mleczarnię i dom z lat 20-tych XX w. (nr 17);



w Śmiełowie: szkołę z I ćwierci XX w., część zespołu pałacowo-folwarcznego, składającego się
z oranżerii, garażu, mielcucha (słodowni), dwóch obór, kuźni, gorzelni, sieczkarni oraz pięciu
dwojaków, dwóch trojaków, sześcioraka i budynku gospodarczego oraz dawną kuźnię (od 1927 r.
kaplicę) i pozostałości groty z kamieniem polnym z IV ćwierci XIX w.;



w Szczonowie: dwie zagrody (nr 30 i 32) oraz trzy domy z końca XIX i początku XX w. (nr 4, 6 i 10)
i budynek gospodarczy z 1927 r. (nr 27);



w Cieślach Wielkich: pięć domów z końca XIX w. po lata 40-te XX w. (nr 1, 3-4, 8-9);



w Spławiu: trzy domy z końca XIX w. po lata 20-te tego XX w. (nr 5, 7 i 11) .
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Z kolei zabytki archeologiczne na analizowanym obszarze występują stosunkowo licznie (236),
koncentrując się w dwóch większych skupiskach, tj. w okolicach Nowej Wsi Podgórnej, Chlebowa i Cieśli
Wielkich (1) oraz w okolicy Śmiełowa po Brzostków i Antonin (2), a także w trzech mniejszych: koło
Gęczewa i Lgowa (1), w okolicy Szczodrzejewa i Czeszewa (2) oraz wokół Mikuszewa (3). Zwraca uwagę
równomierne nasycenie zabytków archeologicznych wzdłuż Warty oraz ich zagęszczenie po północnej
stronie, w centralnym miejscu analizowanej strefy.
Poza wyżej wymienionymi zabytkami archeologicznymi wpisanymi do rejestru zabytków do ważniejszych
stanowisk należy zaliczyć:

42

Pismo Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 19.12.2018 r., znak PO-WD.5135.11388.2.2018; Pismo
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 16.01.2019 r., znak PO-WD.5135.214.2.2019; Uchwała Rady
Miejskiej w Miłosławiu nr XII/54/15 z dnia 28 września 2015 r., Załącznik 1: Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Miłosław, 2015, s. 152-158; Uchwała nr XXVIII/185/17 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia
25 sierpnia 2017 r. Załącznik: Gminny program opieki nad zabytkami dla gminy Żerków, Żerków 2017, s. 32-50; Uchwała nr
XXXIV/243/14 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 14 lipca 2014 r. Załącznik: Gminny program opieki nad zabytkami dla gminy
Kołaczków, Kołaczkowo 2013-2014, s. 19-25.

Załącznik nr 2 - str. 49

Załącznik 2 do projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Rządowego Programu
Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów



w Mikuszewie: relikty osad z okresu średniowiecza (AZP 57-33/109-110) oraz cmentarzysko
z wczesnej epoki żelaza (AZP 57-33/96);



w Chlebowie: relikty osad z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 57-34/25 i 27) i z okresu
wpływów rzymskich (AZP 57-34/29);



w Budziłowie: relikty osad z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 57-34/32), z okresu
wpływów rzymskich (AZP 57-34/31 i 39) i z okresu średniowiecza (AZP 57-34/31 i 37);



w Wszemborzu: relikty osady z okresu średniowiecza (AZP 57-34/93);



w Cieślach Wielkich: relikty osady z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 57-34/109) oraz
cmentarzysko z epoki brązu (AZP 57-34/105);



w Szczodrzejewie: relikty osad z okresu wpływów rzymskich (AZP 58-33/8), z okresu
średniowiecza i czasów nowożytnych (AZP 58-33/4-7) oraz cmentarzysko z epoki brązu lub
z wczesnej epoki żelaza (AZP 58-34/1);



w Czeszewie: relikty osad z okresu średniowiecza i czasów nowożytnych (AZP 58-33/28, 30-33)
oraz cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza (AZP 58-33/10);



w Nowej Wsi Podgórnej: relikty osady z wczesnej epoki żelaza (AZP 58-34/12);



w Spławiu: relikty osady z okresu nowożytnego (AZP 58-34/34);



w Tarnowej: relikty osad z epoki kamienia (AZP 58-34/1-2, 4-6);



w Lgowie: relikty osad z epoki kamienia i wczesnej epoki brązu (AZP 59-33/24, 33 i 36), z późnej
epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (AZP 59-33/33), z okresu wpływów rzymskich (AZP 59-33/33,
41 i 42) i z czasów nowożytnych (AZP 59-33/42);



w Gęczewie: relikty osad z wczesnej epoki żelaza (AZP 59-33/32) i z okresu wpływów rzymskich
(AZP 59-33/30),



w Antoninie: relikty osad z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 59-34/22, 36-37) i z okresu
średniowiecza (AZP 59-34/1 i 21);



w Brzóstkowie: relikty osad z epoki kamienia (AZP 59-34/74), z epoki brązu lub wczesnej epoki
żelaza (AZP 59-34/ 44 i 46), z okresu wpływów rzymskich (AZP 59-34/30-32) oraz z okresu
średniowiecza i z czasów nowożytnych (AZP 59-34/29, 43, 45 i 48), a także cmentarzysko
z wczesnej epoki żelaza (AZP 59-34/75);



w Komorze (Przybysławskiej): relikty osad z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 59-34/7
i 12), z okresu wpływów rzymskich (AZP 59-34/10, 15 i 17) oraz z okresu średniowiecza i z czasów
nowożytnych (AZP 59-34/11 i 77);



w Paruchowie: cmentarzysko z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 59-34/4);



w Przybysławiu: relikty osady z okresu wpływów rzymskich (AZP 59-34/50, 52 i 56) i z okresu
średniowiecza (AZP 59-34/40, 50, 56 i 81), a także cmentarzysko z późnej epoki brązu i wczesnej
epoki żelaza (AZP 59-34/80);



w Śmiełowie: cmentarzysko z okresu średniowiecza (AZP 59-34/90). Pozostałe zaś to ślady
osadnictwa z wyżej wymienionych okresów.

Biorąc pod uwagę zebrane wyżej informacje można powiedzieć, że lokalizacja przeprawy mostowej
w wybranym wstępnie miejscu pozostaje bez wpływu na ww. zabytki nieruchome wpisane do rejestru
zabytków. Natomiast należy się liczyć z koniecznością przeprowadzenia wyprzedzających badań
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wykopaliskowych, w szczególności na północnej stronie Warty, w głębi strefy, gdzie wystąpiły intensywne
ślady osadnictwa. Z kolei zaniechanie realizacji inwestycji może mieć negatywny wpływ na zachowanie
wskazanej substancji zabytkowej w takim zakresie, w jakim budowa przeprawy mostowej byłaby w stanie
odciążyć ruch spod wskazanych zabytków wpisanych do rejestru zabytków, przede wszystkim spod założeń
pałacowych i dworskich w Brzóstkowie, Śmiełowie, Przybysławiu i Komorze Przybysławskiej.
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Rysunek 14 Most na Warcie pomiędzy gminami Żerków i Miłosław - strefa analizy
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15. Most na Warcie na wysokości Brodnicy
Centralny punkt obszaru, na którym przewidywana jest lokalizacja przeprawy mostowej na Warcie na
wysokości Brodnicy, wstępnie umiejscowiony jest w pobliżu Jaszkowa. W bezpośrednim zasięgu tego
punktu, w miejscowości Jaszkowo, znajdują się zabytki architektury wpisane do rejestru zabytków, tj.:
zespół parkowo-dworski, w którego skład wchodzi dwór z 1920 r., park z II połowy XIX w., czworak
z I połowy XIX w. i brama, ponadto kościół pod wezwaniem św. Barbary z przełomu XV i XVI w. Następnie
nad Wartą, w miejscowości Góra położonej na południe od Jaszkowa, znajduje się dwór i park z przełomu
XVIII i XIX w., a jeszcze nieco dalej na południe - w miejscowości Psarskie: pałac z I połowy XIX w. wraz
z parkiem z XIX w. oraz cmentarzysko z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (AZP 59-28/35) - zabytki
nieruchome chronione tą samą formą ochrony prawnej. Ponadto po tej stronie Warty, zabytki wpisane do
rejestru zabytków, znajdują się w miejscowościach: Przylepki (pałac z przełomu XVIII i XIX w., park
z alejami z końca XIX w. oraz folwark z II połowy XIX w., w którego skład wchodzą: rządcówka, magazyn
zbożowy, stajnia, chlewnia, kuźnia, stodoła) oraz Manieczki (kaplica z 1786 r., dwór z końca XIX w. i park
z II połowy XVIII w.). Natomiast po prawej stronie Warty jedyne zabytki "rejestrowe" w zasięgu
analizowanej strefy znajdują się na jej południowo-wschodnim skraju, w miejscowości Zbrudzewo. Są to:
dwór z lat 1890-1900 oraz park z początku XX w.
Bliskie położenie założeń w Jaszkowie względem wstępnie planowanego miejsca przeprawy mostowej
może się wiązać z koniecznością spełnienia dodatkowych wymogów wynikających z wpisu do rejestru
zabytków i strefy ochrony konserwatorskiej miejsca. Dodatkowo w miejscowości Jaszkowo poza wyżej
wymienionymi zabytkami architektury w ewidencji zabytków figurują jeszcze: dwa cmentarze (parafialny
i przykościelny przy kościele św. Barbary), kaplica grobowa rodziny Szołdarskich z 1875 r., zespół
folwarczny z około 1900 r., składający się ze stajni, obory i stodoły, a także leśniczówka.
Kolejne tego typu zabytki znane są z miejscowości:
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Tworzykowo: dwór w zespole dworsko-folwarcznym, obora i leśniczówka;



Niesłabin: zespół folwarczny;



Boreczek: zespół folwarczny z końca XIX - początku XX w., składający się ze stajni, obory, chlewni,
spichlerza, i ośmioraka;



Estrapole: zagroda (nr 4): dom i obora z około 1900 r.;



Górka: pozostałości zespołu dworskiego z początku XX w. składającego się ze stajni, obory,
czworaka, bramy i parku;



Ludwikowo: dwie zagrody pochodzące z przełomu XIX i XX w., złożone z domów i budynków
gospodarczych (nr 2 i 7), oraz dom (nr 5);



Manieczki: zespół dworca kolejowego z około 1900 r. (dworzec, szalet i dom) oraz część zespołu
folwarcznego z końca XIX w., w którego skład wchodzi: stajnia, stodoła, spichlerz i część
ogrodzenia;



Przylepki: szkoła z początku XX w.;



Góra: krzyż przydrożny z 1752 r. i zespół folwarczny, w którego skład wchodzi: spichlerz, stodoła
43
i stajnia .

Pismo Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 19.12.2018 r., znak PO-WD.5135.11388.2.2018; Uchwała nr
XVIII/110/2012 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 kwietnia 2012 r., Załącznik: Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica, s. 73-79; Uchwała nr 473/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18
października 2018 r., Załącznik: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śrem, 2018, s. 60.
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Z kolei zabytki archeologiczne na analizowanym obszarze występują bardzo licznie (325), koncentrując się
w kilku większych skupiskach, tj.: wzdłuż Warty między Jaszkowem a Psarskimi i Śremem (1), między
Manieczkami a Psarskimi (na południe od linii kolejowej - 2), na wschód od Brodnicy po Górkę (3),
w okolicy Tworzykowa (4), w okolicy Orkowa (5) i między Niesłabinem a Zbrudzewem (6). Stosunkowo
mniej stanowisk archeologicznych występuje wzdłuż Warty na północ od Jaszkowa. Poza wyżej
wymienionym zabytkiem archeologicznym wpisanym do rejestru zabytków do ważniejszych stanowisk
należy zaliczyć:


w Jaszkowie: relikty osad z epoki kamienia (AZP 58-28/1 i 10), z epoki brązu lub wczesnej epoki
żelaza (AZP 57-28/3 i 11; 58-28/1), z okresu wpływów rzymskich (AZP 58-28/13) i z okresu
średniowiecza (AZP 57-28/16; 58-28/1, 3 i 12);



w Czmońcu: relikty osad z epoki kamienia (AZP 57-28/28 i 41), z epoki brązu lub wczesnej epoki
żelaza (AZP 57-28/33) i z okresu średniowiecza (AZP 57-28/30);



w Orkowie: relikty osad z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 57-28/45, 47, 50, 59, 68-69),
z okresu wpływów rzymskich (AZP 57-28/64) i z okresu średniowiecza (AZP 57-28/67, 72-73) oraz
cmentarzysko z okresu średniowiecza (AZP 57-28/58);



w Górce: relikty osad z okresu średniowiecza (AZP 58-27/109, 119, 130 i 137) oraz cmentarzysko
z okresu nowożytnego (AZP 58-27/150);



w Manieczkach: cmentarzyska z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 58-28/24 i 27);



w Górze: relikty osady z okresu wpływów rzymskich (AZP 58-28/47) oraz cmentarzysko z epoki
brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 58-28/43);



w Psarskich: relikty osady z okresu wpływów rzymskich (AZP 58-28/48) oraz cmentarzysko z epoki
brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 59-28/30);



w Szymanowie: relikty osady z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 58-28/53);



w Niesłabinie: relikty osad z epoki kamienia (AZP 58-28/128 i 130), z epoki brązu lub wczesnej
epoki żelaza (AZP 58-28/71-72, 74, 87, 90, 94, 95, 113, 125, 126, 128, 12 i 131), z okresu wpływów
rzymskich (AZP 58-28/72, 91, 94, 116, 126 i 127) i z okresu średniowiecza (AZP 58-28/73, 77, 87,
106, 116, 128, 129 i 130) oraz cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich (AZP 58-28/105);



w Zbrudzewie: relikty osad z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 58-28/148, 172 i 176),
z okresu wpływów rzymskich (AZP 58-28/172, 177-178) i z okresu średniowiecza (AZP 58-28/167,
169, 171 i 172). Pozostałe zaś to ślady osadnictwa z wyżej wymienionych okresów.

Biorąc pod uwagę zebrane informacje utrzymanie lokalizacji mostu we wstępnie wskazanym miejscu
będzie się wiązać z koniecznością uwzględnienia potencjalnej ingerencji w zabytki "rejestrowe" znajdujące
się w Jaszkowie oraz wykonanie badań archeologicznych. Innym rozwiązaniem może być nieznaczne
przesunięcie lokalizacji miejsca przeprawy na północ od Jaszkowa, ale w obrębie analizowanej strefy,
co pozwoli również wyjść poza strefę intensywnego występowania stanowisk archeologicznych na lewym
brzegu Warty. Z kolei zaniechanie realizacji inwestycji może mieć negatywny wpływ na zachowanie
wskazanej substancji zabytkowej w takim zakresie, w jakim budowa przeprawy mostowej (w szczególności
na północ od wskazywanego wstępnie punktu) byłaby w stanie odciążyć ruch spod wskazanych zabytków
wpisanych do rejestru zabytków.
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Rysunek 15 Most na Warcie na wysokości Brodnicy - strefa analizy
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16. Most na Warcie pomiędzy gminami Oborniki i Obrzycko
Centralny punkt obszaru, na którym przewidywana jest lokalizacja przeprawy mostowej na Warcie
pomiędzy gminami Oborniki i Obrzycko, wstępnie umiejscowiony jest na wysokości miejscowości Kiszewo.
W bezpośrednim zasięgu tego punktu, w miejscowości Ruks-Młyn, znajdują się: dwór z połowy XIX w. oraz
młynarzówka z końca wieku XVIII wraz z otoczeniem, zabytki architektury wpisane do rejestru zabytków.
Następnie w Bąblinie, położonym w górnym odcinku rzeki, zlokalizowany jest zespół dworski: park
krajobrazowy z połowy XIX w. wraz z willą z początku wieku XX, a w Brączewie i Stobnicy, położonych
w dolnym odcinku rzeki: zespół dworsko-parkowy z II połowy XIX w. (dwór i park), most kolejowy tą samą
formą ochrony. Ponadto zabytki wpisane do rejestru zabytków znajdują się jeszcze w głębi analizowanej
strefy:


w Starym Osowie: park dworski krajobrazowy z lat 1935-1937;



w Popówku: park dworski krajobrazowy z II połowy XIX w.;



w Niemieczkowie: zespół dworsko-parkowy składający się z dworu z I połowy wieku XVIII i parku
z wieku XVIII-XIX. Wszystkie te obiekty są na tyle odległe, że nie będą poddane negatywnemu
oddziaływaniu w przypadku lokalizacji przeprawy mostowej w proponowanym miejscu.

Poza wyżej wymienionymi zabytkami w ewidencji zabytków figurują:


w Bąblinie: zespół dworca kolejowego z początku XX w., w którego skład wchodzi: dworzec,
magazyn, szalet, budynek gospodarczy i dom, następnie część założenia pałacowego z I połowy
XX w. składającego się z oficyny, kapliczki i ogrodzenia z bramą, kuźnia z XIX w., cztery domy
(nr 21, 27, 35, 36) i cmentarz ewangelicki z XVIII w.;



w Kiszewku: zespół stacji kolejowej z początku XX w., w którego skład wchodzi: stacja, szalet
i dom, ponadto szkoła i leśniczówka z I połowy XX w. oraz cmentarz ewangelicki z I połowy wieku
XIX;



w Kiszewie: kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego i św. Anny z lat 1934-1935,
cmentarz katolicki z początku XX w., kaplica na tym cmentarzu z I połowy XIX w., dwa cmentarze
ewangelickie z II połowy XIX w., szkoła, poczta i zespół dworca kolejowego z początku XX w.
(dworzec, magazyn), cztery domy (nr 31, 34, 37 i 42) i młyn wodny;



w Niemieczkowie: szkoła z początku XX w., zespół leśniczówki z 1905 r. (leśniczówka, budynek
gospodarczy, stodoła), dom (nr 10) oraz część zespołu dworsko-folwarcznego składająca się
z czworaka z XVIII w., obory z początku XX w. i kuźni z końca XIX w.;



w Starym Osowie: zespół folwarczny z początku XX w. składający się z rządcówki, domu, obory,
chlewni i stodoły;



w Popówku: zespół folwarczny z początku XX w. składający się z rządcówki, sześcioraka, stajni,
chlewni i spichlerza, a także ogrodzenie i stodoła;



w Przeciwnicy: zespół folwarczny z końca XIX w. składający się z rządcówki, stajni i spichlerza,
dom (nr 10) oraz park krajobrazowy z drugiej połowy XX w.;



w Ruksu-Młynie: część zespołu młyńskiego z II połowy lub końca XIX w., w którego skład wchodzą:
resztki młyna, dwie obory, budynek gospodarczy i dwie bramy,



w Sławienku: dom (nr 6), stodoła i budynek gospodarczy (nr 3);



w Stobnicy: kaplica z początku XX w., dwie szkoły z I połowy XX w., część zespołu młyna wodnego
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(obora) z 1904 r., cmentarz katolicki z II połowy XIX w. oraz trzy cmentarze ewangelickie;


w Sycynie: zespół domów robotników folwarcznych (trojak i dwa czworaki) z II połowy XIX w. oraz
budynek szkoły z początku XX w.;



w Wypalankach: dwa domy robotników folwarcznych, stajnia i budynek gospodarczy;



w Brączewie: zespół folwarczny z przełomu XIX i XX w. lub początku XX w., w którego skład
wchodzą: dwie obory, dwie stodoły, budynek gospodarczy i ośmiorak;



w Jaryszewie: cmentarz ewangelicki z XIX w., cmentarz - Miejsce Pamięci Narodowej z XX w.,
szkoła z końca XIX w., trzy domy (nr 6, 15 i 21) i stodoła (nr 15) z początku XX w.;



Piotrkówku: cmentarz ewangelicki z XIX w., szkoła i dwa domy (nr 2 i 21) z początku XX w. .
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Z kolei zabytki archeologiczne (274) koncentrują się w dwóch strefach: wzdłuż Warty, przede wszystkim po
jej północnej stronie (równomiernie), oraz w południowej części strefy, na południe od obszarów leśnych,
od Piotrkówka po Sławienko. Do stanowisk archeologicznych o dużej wartości poznawczej należy zaliczyć:


w Kiszewie: relikty osad z epoki brązu (AZP 46-25/19), z okresu wpływów rzymskich
(AZP 46-25/19, 27, 29, 32, 34 i 37) i z okresu średniowiecza (AZP 47-25/41 i 49) oraz cmentarzyska
z epoki brązu (AZP 46-25/28 i 29);



w Bąblinie: relikty osad z epoki brązu (AZP 47-25/76), z okresu wpływów rzymskich
(AZP 46-25/40, 42; 47-25/70 i 76) i ze średniowiecza (AZP 47-25/76) oraz cmentarzysko z epoki
brązu (AZP 46-25/44);



w Stobnicy: cmentarzysko z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 46-24/40);



w Jaryszewie: relikty osad z okresu wpływów rzymskich (AZP 46-25/60 i 63);



w Sycynie: relikty osad z epoki brązu (AZP 47-25/8, 11, 21 i 22), z okresu średniowiecza
(AZP 47-25/3) oraz cmentarzysko z epoki brązu (AZP 47-25/24);



w Sławienku: relikty osady z epoki kamienia (AZP 47-25/98);



w Niemieczkowie: relikty osad z okresu wpływów rzymskich (AZP 47-25/130, 132 i 148) i z okresu
średniowiecza (AZP 47-25/132 i 147) oraz cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza (AZP 47-25/147);



w Starym Osowie: relikty osad z epoki brązu (AZP 47-25/175 i 176) i z okresu średniowiecza
(AZP 47-25/184);



w Nowym Osowie: relikty osad z epoki kamienia (AZP 47-25/192 i 196), z epoki brązu
(AZP 47-25/192, 194 i 196), z okresu wpływów rzymskich (AZP 47-25/196) i z okresu
średniowiecza (AZP 47-25/195);



w Piotrkówku: grodzisko (AZP 47-24/36), relikty osad z epoki kamienia (AZP 47-25/213 i 215),
z epoki brązu (AZP 47-25/213 i 215) i z okresu wpływów rzymskich (AZP 47-25/215; 47-24/39)
oraz cmentarzyska z wczesnej epoki żelaza i okresu wpływów rzymskich (AZP 47-24/37 i 38).

Ponadto w pozostałej grupie stanowisk archeologicznych wyróżniają się relikty osad z epoki kamienia
(w Kiszewku - AZP 46-25/1; w Kiszewie - AZP 46-25/17; w Popówku - AZP 47-25/161), z okresu wpływów
rzymskich (w Bąblinie - AZP 47-25/70; w Sławienku - AZP 47-25/90), z okresu średniowiecza i nowożytności
(w Kiszewku - AZP 46-25/6; w Kiszewie - AZP 47-25/46, 51 i 53; w Bąblinie - AZP 47-25/62, 67, 74, 75 i 77;
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Pismo Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków z dnia 19.12.2018 r., znak PO-WD.5135.11388.2.2018; Uchwała nr LIII/810/18
Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 6 lipca 2018 r., zał. 1: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Oborniki, Oborniki 2018, s. 112-140; Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i
miasta Obrzycko, Obrzycko 1999-2002, s. 123-132. Uchwała nr XXX/337/2017 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 20 lutego
2017 r., zał. 1: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły, Szamotuły 2017, s. 56.
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w Stobnicy - AZP 46-24/47) oraz cmentarzyska z epoki brązu lub z wczesnej epoki żelaza (w Sycynie –
AZP 47-25/26; w Sławienku - AZP 47-25/104; w Popówku - AZP 47-25/161). Pozostałe zaś to ślady
osadnictwa ze wszystkich wyżej wymienionych okresów.
Biorąc pod uwagę zebrane wyżej informacje można powiedzieć, że lokalizacja przeprawy mostowej
w wybranym wstępnie miejscu pozostaje bez wpływu na ww. zabytki nieruchome wpisane do rejestru
zabytków. Natomiast należy się liczyć z koniecznością przeprowadzenia wyprzedzających badań
wykopaliskowych, w szczególności na północnym brzegu Warty i na południu w głębi strefy, gdzie
wystąpiły intensywne ślady osadnictwa. Z kolei zaniechanie realizacji inwestycji może mieć negatywny
wpływ na zachowanie wskazanej substancji zabytkowej w takim zakresie, w jakim budowa przeprawy
mostowej (w szczególności w obecnie wskazywanym punkcie) byłaby w stanie odciążyć ruch spod
wskazanych zabytków wpisanych do rejestru zabytków.
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Rysunek 16 Most na Warcie pomiędzy gminami Oborniki i Obrzycko - strefa analizy
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17. Most na Sanie na wysokości miejscowości Jarosław
Centralny punkt obszaru, na którym przewidywana jest lokalizacja przeprawy mostowej na Sanie na
wysokości miejscowości Jarosław, wstępnie umiejscowiony jest w pobliżu Nielepkowic. W bezpośrednim
zasięgu tego punktu nie znajdują się zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków. Najbliżej niego
zabytki chronione tą formą ochrony położone są po prawej stronie rzeki: w Manasterzu, Czerwonej Woli,
Wiązownicy i Szówsku. Są to: relikty osad z epoki żelaza (AZP 101-82/7) i średniowiecza (AZP 101-82/2)
oraz cmentarz z I wojny światowej w Manasterzu, klasztor (kaplica i dom zakonny) wraz z otoczeniem
i drzewostanem z XIX w. oraz cmentarzysko z epoki brązu w Czerwonej Woli (AZP 101-83/10), relikty
fortyfikacji "Szańce" w Wiązownicy oraz dwie osady z epoki brązu w Szówsku (AZP 103-83, stanowiska 2a
i 2b). Poza tymi zabytkami w granicach analizowanej strefy (jednakże w głębi i na rubieżach) zlokalizowane
jest założenie pałacowo-folwarczne z II połowy XVII w., składające się z Pałacu Czartoryskich z parkiem
i otoczeniem, domu ogrodnika, kapliczki, figury Matki Boskiej, dwóch piwnic-lodowni oraz folwarku
z lamusem, spichlerzem, stajnią, rządcówką - chronione dodatkowo poprzez wyznaczenie strefy ścisłej
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ochrony konserwatorskiej "A" i ochrony ekspozycji "E", oraz cmentarzysko kultury łużyckiej w Pełkiniach .
Zabytki te nie są w żaden sposób zagrożone realizacją przeprawy mostowej w proponowanym miejscu.
Następnie w ewidencji zabytków znajdują się następujące obiekty architektury:


w Kostkowie: siedem domów z I połowy XX w. (nr 16, 17, 58, 63, 69, 74 i 82);



w Pełkiniach: zespół cerkwi greko-katolickiej pod wezwaniem św. Mikołaja: cerkiew i bramadzwonnica z początku XX w. - chronione dodatkowo poprzez wyznaczenie strefy ścisłej ochrony
konserwatorskiej "A" i ochrony ekspozycji "E", szkoła, zagroda (nr 197) i osiemnaście domów
z I połowy XX w. (nr 72, 83, 133, 144, 146, 170, 181, 193, 229, 249, 286, 292, 315-317, 327, 328
i 338);



w Woli Buchowskiej: dwa domy z lat 20-tych XX w. (nr 44 i 49);



w Wólce Pełkińskiej: dwie zagrody (nr 12: dom i stajnia oraz nr 62: dom i stodoła) oraz jedenaście
domów (nr 30, 94, 128, 169, 190, 194, 215, 219, 226, 228 i 251) z I połowy XX w. Ponadto część
zabudowań w Kostkowie, Woli Buchowskiej, Pełkiniach i Wólce Pełkińskiej objęta jest strefą
ochrony konserwatorskiej "B", a założenia cmentarne w Pełkiniach, Wólce Pełkińskiej i Czerwonej
Woli oraz park podworski w Pełkiniach strefą ochrony konserwatorskiej "K" (ochrony
46
krajobrazu) .

Z kolei zabytki archeologiczne (156) koncentrują się zasadniczo w pięciu większych skupiskach
osadniczych, tj.: wokół Woli Buchowskiej (1), na wschód od Wólki Pełkińskiej i wzdłuż Szewni (2), na
północny-zachód od Manasterza (3), na południe od Nielepkowic (4) i na południe od Wiązownicy, po obu
stronach Sanu (5). Poza wyżej wymienionymi stanowiskami archeologicznymi, wpisanymi do rejestru
zabytków, do zabytków o dużej wartości poznawczej należą:
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w Nielepkowicach: relikty osad z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 102-83/3), z okresu
wpływów rzymskich (AZP 102-83/3 i 29) i z okresu średniowiecza (AZP 102-83/29);



w Wiązownicy: grodzisko średniowieczne (AZP 102-83/4), relikty osad z okresu wpływów
rzymskich (AZP 102-83/26) i z okresu średniowiecza (AZP 102-83/14, 18, 19 i 26);

Pismo Podkarpackiego Konserwatora Zabytków z dnia 21.12.2018 r. znak RDZ-I.5135.138.2018.DP.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jarosław, s. 49, 51, 52, 54-56; Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sieniawa, Sieniawa 2011, s. 34.
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w Jarosławiu-Stawkach: relikty osad z okresu wpływów rzymskich (AZP 102-83/8) i z okresu
średniowiecza (AZP 102-83/8 i 10);



w Pełkiniach: relikty osad z epoki kamienia (AZP 102-82/27 i 28), z epoki brązu lub wczesnej epoki
żelaza (AZP 102-82/8, 27 i 28), z okresu wpływów rzymskich (AZP 102-82/8, 27 i 28) oraz
cmentarzysko z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 102-82/6);



w Wólce Pełkińskiej: relikty osad z epoki kamienia (AZP 102-82/22), z okresu wpływów rzymskich
(AZP 102-82/19) i z okresu średniowiecza (AZP 102-82/23) oraz cmentarzysko z epoki brązu lub
wczesnej epoki żelaza (AZP 102-82/2);



w Czerwonej Woli: relikty osad z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 101-83/3, 7 i 12) oraz
cmentarzysko z epoki brązu (AZP 101-82/18);



w Manasterzu: relikty osad z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 101-82/9), z okresu
wpływów rzymskich (AZP 101-82/9) i z okresu średniowiecza (AZP 101-82/6, 7 i 9) oraz
cmentarzysko z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 101-82/6);



w Leżachowie: relikty osad z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 101-82/26, 27, 29, 33,
34, 53 i 57), z okresu wpływów rzymskich (AZP 101-82/29 i 53) i z okresu średniowiecza
(AZP 101-82/29, 47, 49 i 53);



w Kostkowie-Wielgosach: relikty osad z epoki kamienia (AZP 101-82/66), z epoki brązu
(AZP 101-82/66) i z okresu średniowiecza (AZP 101-82/66);



w Woli Buchowskiej: relikty osad z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 101-82/77 i 81),
z okresu wpływów rzymskich (AZP 101-82/77 i 87) i z okresu średniowiecza (AZP 101-82/77 i 81).
Pozostałe zaś stanowią ślady osadnictwa z wyżej wymienionych okresów.

Biorąc pod uwagę zebrane wyżej informacje można powiedzieć, że lokalizacja przeprawy mostowej
w wybranym wstępnie miejscu pozostaje bez wpływu na ww. zabytki nieruchome wpisane do rejestru
zabytków. Natomiast należy się liczyć z koniecznością przeprowadzenia wyprzedzających badań
wykopaliskowych, w szczególności na wschodnim brzegu Sanu i na południe od Nielepkowic, gdzie
odnotowano liczne ślady osadnictwa. Z kolei zaniechanie realizacji inwestycji może mieć negatywny wpływ
na zachowanie wskazanej substancji zabytkowej w takim zakresie, w jakim budowa przeprawy mostowej
byłaby w stanie odciążyć ruch spod wskazanych zabytków wpisanych do rejestru zabytków
(w szczególności od zespołu pałacowo-folwarcznego w Pełkiniach).
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Rysunek 17 Most na Sanie na wysokości miejscowości Jarosław - strefa analizy
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18. Most na Noteci pomiędzy gminami Czarnków i Lubasz
Centralny punkt obszaru, na którym przewidywana jest lokalizacja przeprawy mostowej na rzece Noteć
pomiędzy gminami Czarnków i Lubasz, wstępnie umiejscowiony jest w pobliżu miejscowości Gulcz
i Kaźmierówka. W bezpośrednim zasięgu tego punktu, spośród zabytków architektury wpisanych do
rejestru zabytków, znajduje się zabytek techniki wraz z otoczeniem: zespół stopnia wodnego Rosko nr 18
z 1898 r., na który składają się: jaz z przepławką dla ryb i śluza komorowa z 1898 r., dom śluzowego
i budynek gospodarczy z 1884 r. oraz budynek mieszkalno-gospodarczy z 1888 r. Następnie nieco dalej,
w górnym biegu rzeki na wysokości Mikołajewa znajduje się kolejny zabytek tego typu: zespół stopnia
wodnego Mikołajewo nr 17 z 1913 r., złożony ze śluzy komorowej, jazu z przepławką dla ryb, budynków:
mieszkalno-gospodarczego i administracyjno-gospodarczego z 1915 r. Poza nimi zabytki wpisane do
rejestru zabytków położone są:


w Nowych Dworach: kościół protestancki z 1792 r. wraz z cmentarzem przykościelnym z XVIII w.;



w Rosku: cmentarz przykościelny z XIX w. oraz stanowisko archeologiczne - miejsce kultu z epoki
brązu (stanowisko 47);



w Ciszkowie: spichlerz i park krajobrazowy z XVIII w.;



w Kruczu - zespół dworsko-parkowy z pierwszej połowy XIX w. (dwór z 1830 r. i park z pierwszej
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połowy XIX w.) .

Następnie w ewidencji zabytków znajdują się kolejne zabytki architektury:
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w Gulczy: kościół pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła z lat 1950-1953, kapliczka z początku
XX w., szkoła z 1911 r., trzy zagrody (ul. Czarnkowska 5, ul. Łąkowa 16 i 17: w skład wchodzą: dom
i brama), zagroda młynarska (dom i młyn) i jedenaście domów z końca XIX w. i I połowy XX w.
(ul. Czarnkowska 7, 18 i 23, ul. Dworcowa 23, ul. Karpacka 8, 16 i 18, ul. Łąkowa 13/14, 15, 18
i 25);



w Rosku: kościół z lat 1856-1858 z plebanią i kuźnią z tego samego okresu, kapliczka, cmentarz
katolicki z XX w., cmentarz ewangelicko-augsburski z XIX w., dwie szkoły, przedszkole i sala
zebrań, dwa domy pracowników kolei, wieża ciśnień z 1909 r., kuźnia z połowy XIX w., dwie
zagrody (ul. Kanałowa 12 i ul. Powstańców Wielkopolskich 18: w skład wchodzą: dom i budynek
gospodarczy) oraz szesnaście domów z XIX lub początku wieku XX (ul. Kanałowa 13,
ul. Mężykowska 7 i 23, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 21, 22, 24, 24a, 25, 29, 39, 43, 44 i 55,
ul. Studniowa 1 i 5);



w Zielonowie: kościół pod wezwaniem św. Moniki z 1915 r., cmentarz katolicki z XIX w., cmentarz
ewangelicko-augsburski z XIX w., szkoła z lat 20-tych XX w. i sześć domów z I połowy XX w. (nr 1,
2, 19, 23, 30 i 32);



w Ciszkowie: zespół dworsko-parkowo-folwarczny (dwór z 1900 r., trzy domy mieszkalne z końca
XIX w., obora, gorzelnia i słodownia), szkoła i trzy domy (nr 15, 24 i 33) z II połowy XIX w. lub
początku XX w.;



w Jędrzejewie: kościół pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej z 1905 r., plebania z przełomu
XIX/XX w., szkoła z III ćwierci XIX w., poczta i młyn z zagrodą z lat 30-tych XX w., dwa cmentarze
katolickie z XIX w. i dwadzieścia siedem domów z IV ćwierci XIX w. lub I połowy XX w. (nr 5-7,
11-12, 14, 18-19, 21-23, 27, 29, 37-38, 42-43, 47, 49, 57, 59, 61-63, 66, 74, 83 i 87);

Pismo WUOZ w Poznaniu, Delegatura w Pile z dnia 21.12.2018 r. znak Pi-WN/WA.5135.2071.2.2018.
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w Mikołajewie: zespół szkolny (szkoła i budynek gospodarczy z 1910 r.), trzynaście domów
z pierwszej połowy XX w. (nr 4, 5, 7, 9, 14, 21, 24, 26, 38, 41, 46, 51 i 65) oraz budynek
gospodarczy z 1904 r. (nr 47).

Z kolei zabytki archeologiczne (132) na analizowanym obszarze układają się w dwa zasadnicze skupiska
intensywnego osadnictwa, zorientowane wzdłuż Noteci poza strefą zalewową. Pierwsze z nich, mniej
liczne, rozpościera się na północ od rzeki, między miejscowościami Zielonowo, Plany i Jędrzejewo. Drugie
zaś, na południe od Noteci, ciągnie się od miejscowości Rosko poprzez Gulcz i Mikołajewo do Ciszkowa.
Stanowiska archeologiczne w tych skupiskach wydają się być rozłożone równomiernie i nie ma śladów
szczególnej, większej koncentracji w jednym, konkretnym miejscu, co przemawia za brakiem tradycji
przeprawy rzecznej w tej okolicy.
Poza wspomnianym wyżej zabytkiem archeologicznym, wpisanym do rejestru zabytków, do stanowisk
o dużej wartości poznawczej zaliczają się:


w Nowych Dworach: relikty osad z epoki kamienia (AZP 42-22/8), z epoki brązu lub wczesnej
epoki żelaza (AZP 42-22/6-8), z okresu wpływów rzymskich (AZP 42-22/3, 5, 8 i 10) i z okresu
średniowiecza (AZP 42-22/8) oraz cmentarzyska z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza
(AZP 42-22/2 i 9) i z okresu wpływów rzymskich (AZP 42-22/2 i 7);



w Jędrzejewie: relikty osady z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 42-22/14) oraz
cmentarzyska z wczesnej epoki żelaza (AZP 42-22/78 i 79);



w Rosku: relikty osad z epoki kamienia (AZP 42-22/15 i 31), z epoki brązu lub wczesnej epoki
żelaza (AZP 42-22/15), z okresu wpływów rzymskich (AZP 42-22/16) i z okresu średniowiecza
(AZP 42-22/16, 49, 50 i 52) oraz cmentarzyska z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza
(AZP 42-22/16, 30, 31, 35, 42, 45 i 46);



w Gulczu: relikty osad z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 42-22/57), z okresu wpływów
rzymskich (AZP 42-22/66 i 68) i z okresu średniowiecza (AZP 42-22/50, 52, 57 i 65) oraz
cmentarzyska z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 42-22/56, 63, 70 i 80);



w Ciszkowie: relikty osad z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 42-23/8, 19, 31 i 32;
43-23/9) i z okresu wpływów rzymskich (AZP 43-23/9) oraz cmentarzyska z epoki brązu lub
z wczesnej epoki żelaza (AZP 42-22/73; 42-23/21 i 33) i z okresu wpływów rzymskich
(AZP 42-22/77);



w Kruczu: cmentarzysko z epoki brązu (AZP 43-23/1). Pozostałe zaś to ślady osadnictwa z wyżej
wymienionych okresów.

Biorąc pod uwagę zebrane wyżej informacje można powiedzieć, że lokalizacja przeprawy mostowej
w wybranym wstępnie miejscu pozostaje bez wpływu na ww. zabytki nieruchome wpisane do rejestru
zabytków. Natomiast należy się liczyć z koniecznością przeprowadzenia wyprzedzających badań
wykopaliskowych, w szczególności po południowej stronie Noteci, gdzie odnotowano liczne ślady
osadnictwa. Z kolei zaniechanie realizacji inwestycji może mieć negatywny wpływ na zachowanie
wskazanej substancji zabytkowej w takim zakresie, w jakim budowa przeprawy mostowej byłaby w stanie
odciążyć ruch spod wskazanych zabytków wpisanych do rejestru zabytków (w szczególności od zespołu
dworsko-parkowego w Kruczu i dworsko-parkowo-folwarcznego w Ciszkowie).
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Rysunek 18 Most na Noteci pomiędzy gminami Czarnków i Lubasz - strefa analizy
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19. Most na Pilicy pomiędzy gminami Aleksandrów i Ręczno
Centralny punkt obszaru, na którym przewidywana jest lokalizacja przeprawy mostowej na Pilicy pomiędzy
gminami Aleksandrów i Ręczno, wstępnie umiejscowiony jest na wysokości miejscowości Szarbsko.
W bezpośrednim zasięgu tego punktu, znajdują się trzy zabytki archeologiczne wpisane do rejestru
zabytków, w tym jedno na wprost proponowanego miejsca przeprawy mostowej - cmentarzysko
ciałopalne z epoki brązu w Stobnicy (AZP 77-56/13). Dwa pozostałe stanowiska archeologiczne, również w
Stobnicy, położone są nieco na południe od tego zabytku, nad brzegiem rzeki - są nimi relikty dwóch osad:
pierwsza, wielokulturowa, datowana od epoki kamienia po czasy średniowieczne (AZP 77-56/14), druga
datowana na epokę brązu i skrywająca ślady osadnictwa z epoki kamienia oraz średniowiecza
(AZP 77-56/15). Poza nimi jedyne zabytki wpisane do rejestru zabytków znajdują się na granicy
analizowanej strefy w Skotnikach. Są to: dwór z XVI w. wraz z siedemnastowiecznym parkiem, kościół pod
wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny z 1528 r., dzwonnica i figura przy tym
kościele datowane na XVIII stulecie.
Następnie w ewidencji zabytków figurują:


w Szarbsku: park z XIX w. oraz dwie kapliczki postumentowe z 1902 r. i 1919 r.;



w Stobnicy: układ przestrzenny (ruralistyczny-wieś rzędówka) z 1328 r. oraz cztery młyny ("piła",
motorowy, Jaroszewizna i wodny) z XIX w. i przełomu XIX i XX w.;



w Aleksandrowie: dom z 1920 r. (nr 7);



w Windudze: układ przestrzenny (przysiółek) z XIII w. oraz park (d. leśny) z XX w.;



w Dąbrówce: cmentarz katolicki z początku XX w.;



w Starej Kolonii: park z XIX w.;



w Kawęczynie: park z XIX w. oraz obelisk upamiętniający rozbicie pacyfikacyjnej kolumny
samochodowej przez oddział partyzancki "Trojan";



w Zygmuntowie: pomnik pomordowanych mieszkańców wsi przez Niemców w 1944 r.;



pomiędzy wsiami Sieczka i Niewierszyn: obelisk upamiętniający śmierć cichociemnego, ppor.
48
art. Bolesława Odrowąża-Szukiewicza .

Z kolei zabytki archeologiczne (120) koncentrują się przede wszystkim po obu brzegach Pilicy, w centrum
i południowej części analizowanej strefy. Poza wyżej wymienionymi stanowiskami archeologicznymi,
ujętymi w rejestrze zabytków, do zabytków wyróżniających zaliczono:

48



w Ostrowi: cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich (AZP 76-56/5);



w Stobnicy: relikty osad z epoki brązu (AZP 77-55/13) i z okresu nowożytnego (AZP 77-55/11 i 14)
oraz cmentarzyska z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 77-56/52; 77-55/1);



w Przewozie: relikty osad z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 77-56/12) i z okresu
średniowiecza (AZP 77-56/12);

Pismo WUOZ w Łodzi, Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21.12.2018 r., znak WUOZ-PT.5152.137.2018.WD; Uchwała
XXIII/181/2017 Rady Gminy Aleksandrów z 29 listopada 2017 r., zał. 1: Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju
przestrzennego gminy Aleksandrów, Aleksandrów 2017, s. 45-46, 49-50; Uchwała nr II/17/2002 Rady Gminy Ręczno z dnia
3 grudnia 2002 r., zał.: Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego gminy Ręczno, 2002, s. 31; Uchwała
nr XVII/161/2008 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 17 kwietnia 2008 r., zał. 2: Zmiana studium uwarunkowań i kierunków
rozwoju przestrzennego gminy Sulejów, Łódź 2008, s. 40, 42.
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w Szarbsku: relikty osad z okresu wpływów rzymskich (AZP 77-56/20) i ze średniowiecza
(AZP 77-56/20) oraz cmentarzyska z epoki brązu (AZP 77-56/8 i 21);



w Windudze: relikty pracowni krzemieniarskiej z epoki kamienia (AZP 77-56/25) oraz
cmentarzysko z epoki brązu (AZP 77-56/23);



w Zygmuntowie: cmentarzyska z epoki brązu (AZP 77-56/27 i 28);



w Janikowicach: relikty osad z okresu średniowiecza i czasów nowożytnych (AZP 77-56/41);



w Starej: cmentarzyska z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (78-56/14, 15 i 68);



w Paskrzynie: relikty osad z okresu średniowiecza lub czasów nowożytnych (AZP 78-56/38,
43-45).

Ponadto obok licznych śladów osadnictwa odkryto relikty osad z epoki kamienia (w Windudze AZP 77-56/24; w Zygmuntowie - AZP 77-56/26, 29 i 32; w Skotnikach - AZP 78-56/59-61), z epoki brązu lub
wczesnej epoki żelaza (w Stobnicy - AZP 77-55/13; 77-56/5, 6, 14, 16, 17, 54, 58 i 60; w Szarbsku AZP 77-56/6; w Windudze - AZP 77-56/24 i 66; w Zygmuntowie - AZP 77-56/26, 29, 31, 32 i 72;
w Dąbrówce - AZP 77-56/35 i 37; w Paskrzynie - AZP 77-56/44; 78-56/12 i 51; w Placówce - AZP 78-56/13;
w Łęgu Ręczyńskim - AZP 78-56/31), z okresu wpływów rzymskich (w Stobnicy - AZP 77-56/14 i 16;
w Zygmuntowie - AZP 77-56/9, 10, 29 i 31; w Dąbrówce - AZP 77-56/39; w Starej - AZP 78-56/70) oraz ze
średniowiecza i z czasów nowożytnych (w Stobnicy - AZP 77-55/10-12; 77-56/14, 17, 18, 55, 56 i 58;
w Zygmuntowie - AZP 77-56/10 i 71; w Kawęczynie - AZP 77-56/42 i 43; w Dąbrówce - AZP 77-56/36;
w Przewozie - AZP 77-56/45 i 47; w Sieczce - AZP 77-56/49 i 50; w Starej - AZP 77-56/51, 69-71;
w Windudze - AZP 77-56/65; w Szarbsku - AZP 77-56/64; w Paskrzynie - AZP 78-55/18 i 19; 78-56/12, 4042, 46-50; w Placówce - AZP 78-56/13, 53 i 56; w Skotnikach - AZP 78-56/58, 62-63, 65-67; w Justynowie AZP 78-56/19-20 i 23; w Koloni Starej - AZP 78-56/25; w Reczkowie Nowym - AZP 78-56/57; w Wólce
Skotnickiej - AZP 78-56/73; w Ostrowi - AZP 76-56/7 i w Białej - AZP 76-56/16).
Biorąc pod uwagę zebrane wyżej informacje można powiedzieć, że lokalizacja przeprawy mostowej
w wybranym wstępnie miejscu może wywierać negatywny wpływ na zabytki archeologiczne wpisane do
rejestru zabytków - cmentarzysko ciałopalne z epoki brązu w Stobnicy (AZP 77-56/13). Ponadto otoczenie
wytypowanego miejsca na przeprawę charakteryzuje się licznym występowaniem stanowisk
archeologicznych ujętych w ewidencji zabytków, co każe liczyć się z koniecznością przeprowadzenia
wyprzedzających badań wykopaliskowych. Skutecznym sposobem na wykluczenie kolizji z zabytkami
ujętymi w rejestrze zabytków może być zlokalizowanie przeprawy mostowej na północ od wstępnie
przyjętego miejsca, ale w obrębie analizowanej strefy. Z kolei zaniechanie realizacji inwestycji może mieć
negatywny wpływ na zachowanie wskazanej substancji zabytkowej w takim zakresie, w jakim budowa
przeprawy mostowej byłaby w stanie odciążyć ruch spod wskazanych zabytków architektury wpisanych do
rejestru zabytków (w szczególności od zespołu dworsko-parkowego w Skotnikach).
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Rysunek 19 Most na Pilicy pomiędzy gminami Aleksandrów i Ręczno - strefa analizy
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20. Most na Wiśle pomiędzy gminami Kazimierz Dolny i Janowiec
Centralny punkt obszaru, na którym przewidywana jest lokalizacja przeprawy mostowej na Wiśle
pomiędzy gminami Kazimierz Dolny i Janowiec, wstępnie umiejscowiony jest na wysokości miejscowości
Kazimierz Dolny. W bezpośrednim zasięgu tego punktu znajduje się Pomnik Historii, zabytek chroniony
również poprzez wpis do rejestru zabytków - Zabytkowy układ urbanistyczno-architektonicznokrajobrazowy Kazimierza Dolnego, w którego skład wchodzą m.in. ruiny zamku i wieża strażnicza tzw.
Baszta z XIV w., wzgórze zamkowe (krajobraz kulturowy), dwa zespoły sakralne (zespół klasztorny
franciszkanów reformatorów z XVI w. i zespół szpitalny z XVII w. św. Anny), kościół parafialny świętych
Jana Chrzciciela i Bartłomieja z końca XIV w., (przy nim organistówka z I połowy XVII w., dzwonnica z 1783
r. i plebania), cmentarz parafialny z kostnicą z końca XVIII w., plebania z Karczmisk, bożnica z II połowy
XVIII w., cmentarz żydowski, ruiny tzw. faktorii angielskiej, kuźnia, poczta, łaźnia, liczne kamienice, domy,
dwory/wille, budynki gospodarcze, piwnice, ogrody, kapliczki, studnie, spichlerze, wiatraki, bramy.
Na całym terenie obowiązuje uzyskanie zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie
inwestycji i uzgodnienie decyzji z Zarządem Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. Te zaś muszą
uwzględniać całkowitą ochronę unikalnego krajobrazu doliny Wisły wraz z jej strefami zboczowymi zakazano lokalizowania budowli i obiektów szpecących krajobraz oraz rozbudowy istniejących obiektów
49
w sposób degradujący walory krajobrazowe .
Następnie na lewym brzegu Wisły, w Janowcu, znajduje się chroniony poprzez wpis do rejestru zabytków
zespół krajobrazowo-architektoniczny, w którego skład wchodzą m. in. układ urbanistyczny, ruiny zamku
z XVI w. wraz ze wzgórzem zamkowym (krajobraz kulturowy), murowanymi i ziemnymi elementami
obronnymi, zespołem sakralnym z kościołem św. Małgorzaty, cmentarzem przykościelnym z połowy XIV
w., ogrodzeniem z początku XVII w. i plebanią z 1641 r., parkiem, reliktami architektury (stanowisko
archeologiczne) oraz z obiektami przeniesionymi na wzgórze: dworem z Moniaków (XVIII/XIX w.),
spichrzami z Podlodowa i Kurowa, stodołą z Wylągów. Ponadto w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego wyznaczono strefy ekspozycji zespołu zabytkowego ("E"), chroniących ekspozycję zabytku
od strony południowej, wschodniej (w stronę Kazimierza Dolnego) i północnej (w stronę Puław) poprzez
wykluczenie lokalizacji urządzeń i obiektów naruszających harmonię krajobrazu kulturowego. Warunki
lokalizacji zabudowy, wysokość obiektów, forma i przeznaczenie wymagają uzyskania opinii i uzgodnień m.
50
in. od wojewódzkiego konserwatora zabytków i Zarządu Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych .
Ponadto na analizowanym obszarze zabytki wpisane do rejestru zabytków znajdują się:


w Kazimierzu Dolnym (poza wyznaczoną strefą): założenie dworskie z XIX w., w którego skład
wchodzą dwór, oficyna, spichrz, chlewnia, obora, kurnik, ogród i domek tzw. Biały Domek,
ponadto dom z II połowy XVIII w. (Doły 22) i kapliczka z 1907 r.;



w Podgórzu - grodzisko średniowieczne (AZP 76-75/55).

Natomiast w ewidencji zabytków ujęto również: cmentarz katolicki z przełomu XVIII/XIX w. oraz cmentarz
żydowski z III ćwierci XVI w. w Janowcu, mogiłę z II wojny światowej w Janowicach oraz budynek i dom
51
mieszkalny (nr 2 i 5) w Mięćmierzu .
Z kolei zabytki archeologiczne (71) w analizowanej strefie koncentrują się przede wszystkim wokół
Kazimierza Dolnego i Janowca oraz wzdłuż prawego brzegu Wisły. Do stanowisk archeologicznych o dużej

49

Pismo Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 9.01.2019 r., znak I.A. 5183.3.1.2019.
Pismo Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 9.01.2019 r., znak I.A. 5183.3.1.2019.
51
Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego gminy Janowiec, 2011, s. 69; Uchwała nr V/20/15 Rady Miejskiej
w Kazimierzu Dolnym z dnia 19 marca 2015 r., zał. 1: Zmiana studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego miasta
i gminy Kazimierz Dolny , 2015, s. 50-51.
50
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wartości poznawczej, poza wyżej wymienionymi zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków, należy
zaliczyć:


w Wojciechowie: relikty osady z epoki brązu (AZP 75-75/4);



w Janowicach: relikty osad z epoki brązu (AZP 76-74/4), z okresu średniowiecza lub z czasów
nowożytnych (AZP 76-74/4 i 9) oraz cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza (AZP 76-74/3);



w Kazimierzu Dolnym: grodzisko średniowieczne (AZP 76-75/12), zamek i wieżę cylindryczną
(AZP 76-75/14), relikty osad z okresu średniowiecza lub z czasów nowożytnych (AZP 76-75/13, 14,
17-21 i 24);



w Janowcu: relikty kościoła św. Cecylii i zespołu sakralnego z XVII w. (AZP 76-75/67), relikty osad
z epoki brązu (AZP 76-75/47) i z okresu średniowiecza lub z czasów nowożytnych (AZP 76-75/45
i 46);



w Podgórzu: relikty osad z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 76-75/56-57) i z okresu
wpływów rzymskich (AZP 76-75/56-57) oraz cmentarzyska z epoki brązu (AZP 76-75/64-65);



w Dobrem: relikty osad z wczesnej epoki żelaza, z okresu wpływów rzymskich i ze średniowiecza
(AZP 77-75/21). Pozostałe zaś to ślady osadnictwa pochodzące ze wszystkich okresów.

Biorąc pod uwagę wszystkie zebrane informacje należy powiedzieć, iż realizacja przeprawy mostowej we
wstępnie zaproponowanym miejscu będzie wymagała uwzględnienia szeregu dodatkowych wymogów
i uzyskania uzgodnień wskazanych urzędów wynikających ze specyfiki zabytkowej miejsca. Obiekt
mostowy musiałby być odpowiednio wkomponowany w otoczenie, nie zakłócający walorów zabytkowych
i krajobrazowych. Inną możliwością byłaby lokalizacja przeprawy na wysokości Bochotnicy - na skraju
analizowanej strefy, co również wymagałoby spełnienia pewnych wymogów, w tym ograniczenie
negatywnych skutków dla walorów ekspozycyjnych Janowca na linii widokowej w stronę Puław
i tamtejszego zespołu pałacowo-parkowego (obszar "E4"). Z kolei zaniechanie realizacji przeprawy
mostowej w jednym z proponowanych miejsc będzie ograniczał możliwości komunikacyjne i turystyczne
rejonu, m.in. korzyści płynące ze sprawnego połączenia między dwoma zespołami zabytkowymi:
w Janowcu i Kazimierzu Dolnym.
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Rysunek 20 Most na Wiśle pomiędzy gminami Kazimierz Dolny i Janowiec - strefa analizy
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21. Most na rzece Elbląg w okolicy miejscowości Nowakowo
Centralny punkt obszaru, na którym przewidywana jest lokalizacja przeprawy mostowej na rzece Elbląg,
wstępnie umiejscowiony jest na wysokości miejscowości Nowakowo w miejscu funkcjonującej obecnie
przeprawy pontonowej. W bezpośrednim zasięgu tego punktu znajduje się Pomnik Historii - Kanał Elbląski,
który jest jednocześnie celem dla usadowienia mostu, oraz dwa domy w Nowakowie, wpisane do rejestru
zabytków,: pierwszy - podcieniowy (nr 30) z 1818 r. i drugi (nr 51) z II połowy XVIII w. Kolejne zabytki
chronione tą formą ochrony znajdują się w głębi lub na peryferiach analizowanej strefy. Są to: trzy
grodziska średniowieczne (w Jagodnie - AZP 14-51/13, w Bielanach Wielkich - AZP 15-51/4, i w Kamionku
Wielkim - AZP 14-51/22), dom podcieniowy z 1772 r. w Kamionku Wielkim (nr 52), zespół zagrody
holenderskiej z 1888 r. w Stobnie (nr 5), oraz w Elblągu: budynek ujeżdżalni z drugiej połowy XIX w.
z parkiem, wieżą widokową, domkiem dozorcy i bramą, kościół św. Wojciecha z lat 1902-1903 wraz
z cmentarzem przykościelnym, kościół św. Pawła wraz z cmentarzem, kaplicą cmentarną i organistówką,
52
szkoła z lat 1870-1880, dwór z początku XX w. i park z XVIII w. z obeliskiem .
Ponadto w ewidencji zabytków ujęto:


w Nowakowie: dom celników i dawny skład komory celnej (nr 34), dawną szkołę (nr 19), cztery
zagrody (nr 46, 49-50, 63), dziewięć domów (nr 10-11, 15-16, 35-36, 40-41 i 62);



w Bielniku: dwa cmentarze, zagrodę (nr 50) i dom drewniany (nr 18);



w Cieplicach: układ ruralistyczny;



w Jagodnej: cmentarz;



w Kazimierzowie: układ ruralistyczny;



w Kępie Rybackiej: trzy zagrody (nr 3, 16 i 25) i dom (nr 12);



Nowym Batorowie: budynek mieszkalny i dwa domki (nr 5-7);



w Rubnie Wielkiej: budynek mieszkalno-gospodarczy (nr 12);



w Elblągu: pięć parków (Podgórze, Bielany Wielkie, Krasny Las Stary, Zawiszyn, Bielany Małe),
dwa cmentarze (ul. Podgórna i ul. Szarych Szeregów), sześć budynków przemysłowych zespołu
elektrycznego (przy ul. Elektrycznej 20a - pompownia, kotłownia, młynownia, dwie rozdzielnie,
budynek administracyjny), a także Kanał Jagielloński wraz z wrotami przeciwpowodziowymi.

Następnie na analizowanym obszarze ustanowiono: strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej "A" dla
wymienionych wyżej zabytków architektury na terenie Elbląga, strefy ochrony konserwatorskiej "B" dla
przywałowych części wsi w Kępinach Wielkich, Cieplicach, Nowakowie, Kępie Rybackiej oraz w Bielnikach
(tu wraz z terenem cmentarza); strefę ochrony krajobrazu ("K") dla ujścia Kanału Jagiellońskiego i strefę
53
ochrony archeologicznej "W" dla grodziska w Bielanach Wielkich .
Z kolei zabytki archeologiczne (43) występują przede wszystkim na wschód od rzeki Elbląg, na obrzeżach
Wysoczyzny Elbląskiej i na północnym skraju miasta. Tylko pojedyncze stanowiska archeologiczne znane są
z terenów na zachód od projektowanej przeprawy mostowej. Poza wyżej wymienionymi zabytkami
archeologicznymi, wpisanymi do rejestru zabytków, do stanowisk o dużym znaczeniu poznawczym należą:


52
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w Cieplicach: długi wał graniczny z okresu nowożytnego (AZP 14-50/1);

Pismo WUOZ w Olsztynie, Delegatura w Elblągu, znak IZNR.5183.516.2018.mm.
Uchwała 165/XXIII/2000 Rady Gminy Elbląg z dnia 29.09.2000 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju
przestrzennego gminy Elbląg, s. 18; Uchwała Nr XXVI/580/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 21.01.2010 roku, zał. 2a: Studium
uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego gminy-miasta Elbląg, s. 58-70.
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- w Nowakowie: urządzenie obronne z okresu nowożytnego (AZP 14-50/3);



w Kamionku Wielkim: cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich (AZP 14-51/17), długi wał
z okresu średniowiecza (AZP 14-51/18) oraz szaniec z okresu nowożytnego (AZP 14-51/10);



w Zawiszynie: grodzisko z okresu średniowiecza (AZP 14-51/11) oraz relikty osad z epoki brązu lub
z wczesnej epoki żelaza (AZP 14-51/15 i 16);



w Jagodnej Małej: relikty osady z epoki kamienia (AZP 14-51/14);



w Elblągu: relikty osad z epoki kamienia (AZP 15-51/2), z epoki brązu (AZP 15-51/3), z okresu
wpływów rzymskich (AZP 15-51/26) i z okresu średniowiecza (AZP 15-51/31) oraz cmentarzyska
z wczesnej epoki żelaza (AZP 15-51/33) i z okresu średniowiecza (AZP 15-51/15-16);



w Podgórzu: relikty osad z okresu wpływów rzymskich (AZP 15-51/24) i z okresu średniowiecza
(AZP 15-51/24);



w Rubnie Wielkiej: cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich (AZP 15-51/22). Pozostałe zaś to
ślady osadnictwa z wyżej wymienionych okresów.

Biorąc pod uwagę wszystkie zebrane informacje należy powiedzieć, iż realizacja przeprawy mostowej we
wstępnie zaproponowanym miejscu będzie wymagała uwzględnienia dodatkowych wymogów i uzyskania
uzgodnień wynikających ze specyfiki zabytkowej miejsca (Kanał Elbląski jako Pomnik Historii). Jednakże
jest to wpisane w realizację przeprawy mostowej na tej rzece. Wskazane wstępnie miejsce wydaje się
w pewien sposób ingerować negatywnie w inne zabytki architektury wpisane do rejestru zabytków
(w Nowakowie), dlatego należy rozważyć umiejscowienia przeprawy nieco na południe od obecnego
(w górę kanału, ale e obrębie analizowanej strefy), tak aby ominąć wskazane zabytki, jednocześnie nie
naruszając chronionych walorów krajobrazowych Kanału Jagiellońskiego. Z kolei zaniechanie realizacji
inwestycji może mieć negatywny wpływ na zachowanie wskazanej substancji zabytkowej w takim zakresie,
w jakim budowa przeprawy mostowej byłaby w stanie odciążyć ruch spod zabytków architektury
wpisanych do rejestru zabytków (w szczególności spod założeń i zespołów zabytkowych zlokalizowanych
w północnej części Elbląga).
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Rysunek 21 Most na rzece Elbląg w okolicy miejscowości Nowakowo - strefa analizy
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22. Most na rzece San w okolicy miejscowości Wara
Centralny punkt obszaru, na którym przewidywana jest lokalizacja przeprawy mostowej na rzece San,
wstępnie umiejscowiony jest na wysokości miejscowości Wara. W bezpośrednim zasięgu tego punktu nie
znajdują się zabytki wpisane do rejestru zabytków. Najbliższe zabytki chronione w ten sposób znane są
z miejscowości Wołodź, położonej na prawym brzegu Sanu. Są nimi, objęte również strefą ochrony
konserwatorskiej ("W') relikty dwóch osad z epoki brązu (AZP 109-78/55 i 56), na których wystąpiły
ponadto ślady osadnictwa z okresu wpływów rzymskich i średniowiecza. Z kolei najbliższe zabytki
architektury, wpisane do rejestru zabytków, położone są w miejscowości Nozdrzec, zlokalizowanej na
północ od Wary i na lewym brzegu rzeki. Są to: zespół pałacowo-parkowy z XIX w., składający się z pałacu
z 1843 r., parku z XIX w., dwóch oficyn z połowy XIX w. oraz kaplicy z 1889 r., młyn turbinowy z 1918 r.
wraz z budynkiem mieszkalnym z początku XX w. oraz kościół pod wezwaniem św. Stanisława z 1746 r.
Nieco dalej i po drugiej stronie rzeki, w Dąbrówce Starzeńskiej, znajdują się ponadto: zespół zamkowy
z XVI w. (ruiny zamku wraz z parkiem) oraz kaplica grobowa rodziny Starzeńskich z II połowy XIX w.,
a w miejscowości Obarzym, na południowym krańcu analizowanej strefy, cerkiew grekokatolicka pod
wezwaniem Przemienienia Pańskiego z 1828 r. oraz z kapliczka z XIX w. Na wszystkie te zabytki realizacja
przeprawy mostowej we wstępnie wybranym miejscu nie będzie negatywnie oddziaływać.
Następnie w ewidencji zabytków figurują również:


w Nozdrzcu: trzy kapliczki (obok nr 22, 66 i 176), dzwonnica, fortyfikacje i sześć budynków
mieszkalnych (nr 52, 56, 60, 62, 248-249);



w Siedliskach: cerkiew, dzwonnica i dwie kapliczki;



w Warze: cerkiew i trzy kapliczki;



w Wołodzi: kaplica cmentarna, dzwonnica kościelna i kapliczka;



w Dąbrówce Starzeńskiej: pozostałości murów, kapliczka z początku XX w., pięć domów (nr 3, 87,
54
97, 103 i 138) i obora (nr 103) .

Z kolei zabytki archeologiczne (125) na analizowanym obszarze występują przede wszystkim wzdłuż całego
biegu rzeki i po obu jej stronach, najliczniej koncentrując się w centrum między miejscowościami Wołodź,
Wara i Nozdrzec. Poza wyżej wymienionymi stanowiskami archeologicznymi, wpisanymi do rejestru
zabytków, do stanowisk o znaczącej wartości poznawczej zaliczono:
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w Dynowie: relikty osad z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 108-78/59) oraz z okresu
nowożytnego (AZP 108-78/59);



w Dąbrówce Starzyńskiej: ruiny zamku z XVI w. (AZP 108-78/79), zapadniętą cerkiew
(AZP 108-78/80), relikty osad z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 108-78/74 i 78;
109-78/70), z okresu wpływów rzymskich (AZP 109-78/70) oraz z okresu średniowiecza i czasów
nowożytnych (AZP 108-78/73);



w Nozdrzcu: relikty osad z epoki kamienia i wczesnej epoki brązu (AZP 108-78/88; 109-78/28),
z późnej epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 109-78/28), z okresu średniowiecza lub
czasów nowożytnych (AZP 109-78/31-33, 36, 39 i 45) oraz elementy fortyfikacji bastionowej
z czasów nowożytnych (AZP 109-78/29);



w Warze: relikty osad z epoki brązu lub wczesnej epoki żelaza (AZP 109-78/17), z okresu wpływów
rzymskich (AZP 109-78/1 i 2) i z okresu średniowiecza lub czasów nowożytnych (AZP 109-78/2 i 7);

Uchwała Nr 18/191/2012 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 20 września 2012 roku, zał. 1; Gminny program opieki nad zabytkami dla
gminy Dynów, zał. 1.
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w Wołodzi: relikty osad z okresu wpływów rzymskich (AZP 109-78/59) i z okresu średniowiecza
lub czasów nowożytnych (AZP 109-78/58);



w Hucie Porębach: relikty osad z epoki kamienia i wczesnej epoki brązu (AZP 109-79/9 i 10)
i z okresu wpływów rzymskich (AZP 109-78/54);



w Siedliskach: relikty osad z epoki kamienia (AZP 109-79/15), z epoki brązu lub wczesnej epoki
żelaza (AZP 109-78/63 i 66), z okresu wpływów rzymskich (AZP 109-78/64 i 69; 109-79/20)
i z okresu średniowiecza lub czasów nowożytnych (AZP 109-78/69);



w Jabłonicy Ruskiej: relikty osad z wczesnej epoki żelaza (AZP 110-78/25), z okresu wpływów
rzymskich (AZP 110-78/25 i 29) i z okresu średniowiecza lub czasów nowożytnych (AZP 110-78/28
i 29);



w Niewistkach: relikty osady z okresu średniowiecza lub czasów nowożytnych (AZP 110-78/63
i 64). Pozostałe zaś to ślady osadnictwa z wyżej wymienionych okresów.

Biorąc pod uwagę zebrane informacje najlepszym miejscem na lokalizację przeprawy mostowej jest punkt
wstępnie wytypowany - przemawia za tym brak zabytków wpisanych do rejestru zabytków w najbliższym
jego otoczeniu. Jednakże realizacja inwestycji będzie wiązała się z koniecznością przeprowadzenia
wyprzedzających badań archeologicznych, co z uwagi na intensywność śladów dawnego osadnictwa
w analizowanej strefie i tak byłoby nie do uniknięcia w przypadku wyboru innego miejsca na most. Z kolei
zaniechanie realizacji inwestycji może mieć negatywny wpływ na zachowanie wskazanej substancji
zabytkowej w takim zakresie, w jakim budowa przeprawy mostowej byłaby w stanie odciążyć ruch spod
wskazanych zabytków wpisanych do rejestru zabytków (w szczególności spod założeń zabytkowych
w Nozdrzcu i Dąbrówce Starzeńskiej).
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Rysunek 22 Most na rzece San w okolicy miejscowości Wara - strefa analizy

Załącznik nr 2 - str. 77

Załącznik 2 do projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Rządowego Programu
Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów

Wykaz rysunków
Rysunek 1 Most na Wiśle w rejonie Kozienic i Maciejowic - strefa analizy ..................................... 5
Rysunek 2 Most na Wiśle w rejonie Konstancina-Jeziornej oraz Otwocka i Karczewa - strefa
analizy .................................................................................................................................... 8
Rysunek 3 Most na Wiśle w rejonie Jabłonny i Łomianek - strefa analizy ..................................... 11
Rysunek 4 Most na Warcie w rejonie miejscowości Przytoczna - strefa analizy ........................... 15
Rysunek 5 Most na Bugu pomiędzy gminami Perlejewo i Jabłonna Lacka - strefa analizy ........... 18
Rysunek 6 Most na Bugu pomiędzy gminami Dąbrówka i Somianka - strefa analizy .................... 22
Rysunek 7 Most na Narwi pomiędzy gminami Szelków i Obryte - strefa analizy .......................... 25
Rysunek 8 Most na Wiśle pomiędzy gminami Czerwińsk n/Wisłą i Leoncin - strefa analizy ......... 29
Rysunek 9 Most na Odrze pomiędzy gminami Rudnik i Nędza - strefa analizy ............................. 33
Rysunek 10 Most na Odrze na wysokości Obornik Śląskich i gminy Miękinia - strefa analizy....... 38
Rysunek 11 Most na Odrze w okolicy Bełcza Wielkiego pomiędzy gminami Pęcław i
Niechlów - strefa analizy...................................................................................................... 41
Rysunek 12 Most na Odrze pomiędzy gminami Sulechów i Czerwieńsk - strefa analizy ............... 44
Rysunek 13 Most na Warcie w okolicy Konina pomiędzy gminami Krzymów i Kramsk strefa analizy ........................................................................................................................ 47
Rysunek 14 Most na Warcie pomiędzy gminami Żerków i Miłosław - strefa analizy .................... 52
Rysunek 15 Most na Warcie na wysokości Brodnicy - strefa analizy............................................. 55
Rysunek 16 Most na Warcie pomiędzy gminami Oborniki i Obrzycko - strefa analizy .................. 59
Rysunek 17 Most na Sanie na wysokości miejscowości Jarosław - strefa analizy ......................... 62
Rysunek 18 Most na Noteci pomiędzy gminami Czarnków i Lubasz - strefa analizy ..................... 65
Rysunek 19 Most na Pilicy pomiędzy gminami Aleksandrów i Ręczno - strefa analizy ................. 68
Rysunek 20 Most na Wiśle pomiędzy gminami Kazimierz Dolny i Janowiec - strefa analizy ......... 71
Rysunek 21 Most na rzece Elbląg w okolicy miejscowości Nowakowo - strefa analizy ................. 74
Rysunek 22 Most na rzece San w okolicy miejscowości Wara - strefa analizy .............................. 77

Załącznik nr 2 - str. 78

