Uchwała Nr XLV/618/17
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Słupska
na lata 2012-2015.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2017r. Poz. 1875) oraz art. 87 ust.5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami( Dz.U. 2014r. poz. 1446, z 2015r. poz. 397, poz. 774, poz. 1505, z 2016r. poz.1330,
poz. 1887, poz. 1948, z 2017r. poz.60, poz. 1086, poz. 1595)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji w latach 2014-2015 Programu Opieki nad Zabytkami
Miasta Słupska na lata 2012÷2015, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska
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Załącznik do Uchwały Nr XLV/618/17
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 29 listopada 2017 r.
Informacja z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Słupska na lata 2012 –
2015 w okresie 2014 i 2015 roku

I . Wprowadzenie.
1. Zgodnie z art. 87 ust 5 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami Prezydent Miasta co dwa lata sporządza sprawozdanie z realizacji Programu i przedstawia
Radzie Miasta.
2. Niniejsze sprawozdanie zawiera zadania wykonane w latach 2014-2015.
II. Wartość wydatków budżetu Miasta Słupska na ochronę i opiekę nad zabytkami
w formie dotacji celowych w latach 2014-2015.
1. Wartość wydatków budżetu Miasta Słupska na ochronę i opiekę nad zabytkami w 2014 roku
wyniosła:
- dotacje celowe - 224.922,90 zł, co stanowiło ok. 0,0619% budżetu miasta, na kulturę
i ochronę dziedzictwa narodowego
2. Wartość wydatków budżetu Miasta Słupska na ochronę i opiekę nad zabytkami 2015 roku
wyniosła:
- dotacje celowe - 174.790,63 zł, co stanowiło ok. 0,055% budżetu miasta, na kulturę i ochronę
dziedzictwa narodowego
3. Wysokość dotacji celowych do prac konserwatorskich w latach 2014 i 2015:
a) w 2014 roku wysokość dotacji celowych do prac konserwatorskich wyniosła 224.922,90 zł, w tym:
- dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kamienice oraz
obiekt sakralny wyniosły: 81.663,81 zł (tj dla, Wspólnoty Mieszkaniowej „Sienkiewicza 6”,
Wspólnoty Mieszkaniowej „Francesco Nullo 7”, kościoła p.w. Św. Krzyża oraz dla Słupskiej
Izby Przemysłowo-Handlowej na region słupski),
- dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na obiekty
kulturotwórcze wyniosły: 93.869,07 zł (tj dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, Akademii
Pomorskiej w Słupsku oraz dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej),
- dotacje celowe dla obiektów oświatowych wyniosły: 49.390,02 zł (tj dla Przedszkola Miejskiego
nr 1, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz dlaZespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących),
b) w 2014r. pozostałe wydatki na prace konserwatorskie:
- zakupy usług konserwatorskich dla obiektów municypalnych wyniosły: 7.000,00 zł (tj dla
Zarządu Infrastruktury Miejskiej po otrzymaniu zabezpieczenia finansowego z Wydziału
Inwestycji i Rozwoju na zabezpieczenie „Pomnika Powstańców Warszawskich” oraz pomnika
„Zamyślony”),
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- Zarząd Infrastruktury Miejskiej przeprowadził prace renowacyjno-konserwatorskie elewacji
i dachu, prace remontowe wnętrza i poszczególnych pomieszczeń kaplicy, izolacje pionowe
fundamentów wraz z naprawą ścian, remont drzwi i szybu dźwigowego oraz opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej Kaplicy Cmentarnej,
- została wykonana dla Zarządu Infrastruktury Miejskiej dokumentacja prac konserwatorskich
renowacji odcinków zabytkowych murów miejskich zlokalizowanych przy ulicach: Jagiełły,
Fr. Nullo i Grodzkiej,
c) w 2015 roku wysokość dotacji celowych do prac konserwatorskich wyniosła 174.790,63 zł, w tym:
- dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kamienice,
kościoły i opracowania wyniosły: 92.936,33 zł (tj dla Wspólnoty Mieszkaniowej “Sienkiewicza
6”, Wspólnoty Mieszkaniowej 'Tuwima 34”, właściciela pokolejowej wieży ciśnień, dla
kościołów: p.w. Najświętszego Serca Jezusowego, p.w. Najświętszej Maryji Panny Królowej
Różańca Świętego, kaplicy p.w. św. Jerzego oraz kościoła Św..Krzyża),
- dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na obiekty
kulturotwórcze wyniosły:12.266,10 zł (tj dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej),
- dotacje dla obiektów oświatowych wyniosły: 69.588,20 zł (tj dla Przedszkola Miejskiego nr 1,
Szkoły Podstawowej nr 1 oraz dlaZespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących oraz
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie),
d) w 2015r, pozostałe wydatki na prace konserwatorskie:
- zakupy usług konserwatorskich dla obiektów municypalnych wyniosły: 21.500,00 zł (tj dla
Zarządu Infrastruktury Miejskiej po otrzymaniu zabezpieczenia finansowego z Wydziału
Inwestycji i Rozwoju na remont „Pomnika Powstańców Warszawskich”).
III. Realizacja prac remontowo-konserwatorskich w latach 2014 i 2015.
1. Zestawienie działań konserwatorskich w 2014 roku przy obiektach wpisanych do rejestru
zabytków. Na podstawie podjętych uchwał konserwatorskich zrealizowano 11 zadań
konserwatorskich w obiektach poddanych rewaloryzacji.
2. Zestawienie działań konserwatorskich w 2015 roku przy obiektach wpisanych do rejestru
zabytków.
Na
podstawie
podjętych
uchwał
konserwatorskich
w trakcie
realizacji
13 zadań konserwatorskich w obiektach poddanych rewaloryzacji.
3. Realizacja i wykonanie uchwał w okresie sprawozdawczym w latach 2014 i 2015:
a) w 2014 roku podjęto i wykonano 3 uchwały, w tym 2 uchwały w sprawie udzielenia dotacji
celowych i 1 uchwałę programowo-regulacyjną, na podstawie których zrealizowano wskazane
zadania konserwatorskie,
b) w 2015 roku podjęto i wykonano 1 uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowych oraz
2 zarządzenia na podstawie których są realizowane wskazane zadania konserwatorskie.
4. Wnioski o udzielenie dotacji celowych w latach 2014 i 2015.
Zgodnie §5 punkt 6 Uchwały Nr XLVI/716/09 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 16 grudnia
2009 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, wnioski o przyznanie dotacji opiniuje
wewnętrzna komisja w składzie: dyrektor wydziału, pracownik wydziału oraz dwóch radnych
wskazanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.
a) Zasady oceny, weryfikacji i klasyfikacji wniosków o udzielenie dotacji celowej:
- ocena kompletności złożonego wniosku,
- ocena stanu technicznego i zagrożenia dla utraty wartości dziedzictwa kulturowego,
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- ocena znaczenia wartości obiektu zabytkowego w skali miasta,
- ocena zakresu i możliwości finansowych wnioskodawcy,
- konsultacja z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w priorytetach ochrony danego
zabytku.
b) W 2014 roku wpłynęło 21 wniosków z których 11 zaopiniowano pozytywnie.
Wykaz wniosków dotyczących prac w obiektach zabytkowych w 2014 roku,
których nie wykonano
lp

Wnioskodawca

Określenie zabytku

Zakres dotowanych prac lub
robót
dotacja do prac remontowych
detali architektonicznych
sterczyn wieży

Powód braku realizacji

1

Miejska Biblioteka
Publiczna

2

Zarząd Infrastruktury
Miejskiej w Słupsku

3

Zarząd Infrastruktury
Miejskiej w Słupsku

4

Zarząd Infrastruktury
Miejskiej w Słupsku

5

Zarząd Infrastruktury
Miejskiej w Słupsku

6

Parafia RzymskoKatolicka – p.w. Św.
Jacka w Słupsku

7

Parafia RzymskoKatolicka – p.w. Św.
Jacka w Słupsku

dawny kościół
poklasztorny z XIVw. Nr A-31 w rej. zabyt.
woj. pom.
odcinek murów miejskich
przy ul. Jagiełły
- Nr A-55 w rej. zabyt.
woj. pom.
odcinek murów miejskich
przy ul. Fr.Nullo
- Nr A-55 w rej. zabyt.
woj. pom.
odcinek murów miejskich
przy ul.Grodzkiej
- Nr A-55 w rej. zabyt.
woj. pom.
odcinek murów miejskich
przy ul.Fr.Nullo
(Kowalska) - Nr A-55 w
rej. zabyt. woj. pom.
dawna kaplica poszpitalna
p.w. Św. Jerzego -Nr A111 w rej. zabyt. woj.
pom
kościół rzymsko-katolicki
p.w. św.Jacka,
- Nr A-89 w rej. zabyt.
woj. pom,

dotacja do prac remontowych
oraz izolacji murów miejski

zbyt mały wkład własny po
stronie wnioskodawcy oraz
brak środków finansowych
po stronie miasta
zbyt mały wkład własny po
stronie wnioskodawcy oraz
brak środków finansowych
po stronie miasta
zbyt mały wkład własny po
stronie wnioskodawcy oraz
brak środków finansowych
po stronie miasta
zbyt mały wkład własny po
stronie wnioskodawcy oraz
brak środków finansowych
po stronie miasta
zbyt mały wkład własny po
stronie wnioskodawcy oraz
brak pozyskania środków
z innych źródeł
brak wkładu własnego po
stronie wnioskodawcy,
brak pozyskania środków
z innych źródeł oraz brak
środków finansowych po
stronie miasta

8

Parafia RzymskoKatolicka – p.w. NSJ
w Słupsku

kościół rzymsko-katolicki
p.w. NSJ, Nr A-1212 w
rej. zabyt. woj. pom,

9

Parafia RzymskoKatolicka – p.w.
NMPKRŚ w Słupsku

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

dotacja do izolacji
fundamentów kościoła – etap II
i III

10

Robert Żakowiecki

dawna pokolejowa wieża
ciśnień ok.1910r.,
- Nr A-1872 w rej. zabyt.
woj. pom

dotacja do opracowania
dokumentacji projektowej
wieży

dotacja do prac remontowych
oraz izolacji murów miejski
dotacja do prac remontowych
oraz izolacji murów miejski
dotacja do prac remontowych
oraz izolacji murów miejski
dotacja do robót remontowe
obiektu oraz wymiana pokrycia
dachowego
dotacja do izolacji przyziemia
i fundamentów kościoła, prac
stolarskich wejścia na chór oraz
rekonstrukcji balkonu,
renowacji i wypełnienia blend
na szczytach ścian oraz remont
instalacji
dotacja do zakończenia prac
remontowo-budowlanych
elewacji płn.,płd. i wsch.
kościoła

wniosek wycofano na
prośbę wnioskodawcy

brak wkładu własnego po
stronie wnioskodawcy,
brak pozyskania środków
z innych źródeł oraz brak
środków finansowych po
stronie miasta
brak wkładu własnego po
stronie wnioskodawcy,
brak pozyskania środków
z innych źródeł oraz brak
środków finansowych po
stronie miasta
zbyt mały wkład własny po
stronie wnioskodawcy oraz
brak środków finansowych
po stronie miasta

c) W 2015 roku wpłynęło 20 wniosków z których 13 zaopiniowano pozytynie.
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Wykaz wniosków dotyczących prac w obiektach zabytkowych w 2015 roku,
których nie wykonano
lp

Wnioskodawca

Określenie zabytku

Zakres dotowanych prac lub
robót
zagospodarowanie
i utwardzenie terenu za
budynkiem bibliotek

1

Miejska Biblioteka
Publiczna

dawny kościół
poklasztorny z XIVw. Nr A-31 w rej. zabyt.
woj. pom.

2

Zarząd Infrastruktury
Miejskiej w Słupsku

odcinek murów miejskich
przy ul. Jagiełły - Nr A-55
w rej. zabyt. woj. pom.

dotacja do prac remontowych
oraz izolacji murów miejski

3

Zarząd Infrastruktury
Miejskiej w Słupsku

dotacja do prac remontowych
oraz izolacji murów miejski

4

Zarząd Infrastruktury
Miejskiej w Słupsku

5

Zarząd Infrastruktury
Miejskiej w Słupsku

6

Wspólnota
Mieszkaniowa
„Sienkiewicza 6”

odcinek murów miejskich
przy ul. Fr.Nullo - Nr A55 w rej. zabyt. woj.
pom.
odcinek murów miejskich
przy ul.Grodzkiej
- Nr A-55 w rej. zabyt.
woj. pom.
odcinek murów miejskich
przy ul.Fr.Nullo
(Kowalska) - Nr A-55 w
rej. zabyt. woj. pom.
kamienica z ok.1900r., nr
A-1270 w rej. zabyt. woj.
pom.

7

Parafia RzymskoKatolicka – p.w. Św.
Jacka w Słupsku

kościół rzymsko-katolicki
p.w. św.Jacka,
- Nr A-89 w rej. zabyt.
woj. pom,

8

Bałtycka Galeria
Sztuki Współczesnej

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

dotacja do izolacji przyziemia
i fundamentów kościoła, prac
stolarskich wejścia na chór oraz
rekonstrukcji balkonu,
renowacji i wypełnienia blend
na szczytach ścian oraz remont
instalacji
dotacja do prac remontowych
związanych z wymianą podłóg
na wszystkich kondygnacjach,
pozostałe prace wewnętrzne,
w tym wymiana klimatyzacji

dotacja do prac remontowych
oraz izolacji murów miejski
dotacja do prac remontowych
oraz izolacji murów miejski
remont elewacji od strony
zaplecza

Powód braku realizacji
brak wkładu własnego po
stronie wnioskodawcy, brak
pozyskania środków
z innych źródeł oraz brak
środków finansowych po
stronie miasta
zbyt mały wkład własny po
stronie wnioskodawcy oraz
brak środków finansowych
po stronie miasta
zbyt mały wkład własny po
stronie wnioskodawcy oraz
brak środków finansowych
po stronie miasta
zbyt mały wkład własny po
stronie wnioskodawcy oraz
brak środków finansowych
po stronie miasta
zbyt mały wkład własny po
stronie wnioskodawcy oraz
brak środków finansowych
po stronie miasta
wniosek wycofano na
prośbę wnioskodawcy, zbyt
mały wkład własny po
stronie wnioskodawcy oraz
brak środków finansowych
po stronie miasta
brak wkładu własnego po
stronie wnioskodawcy, brak
pozyskania środków
z innych źródeł oraz brak
środków finansowych po
stronie miasta
wniosek wycofano na
prośbę zainteresowanego

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. NSJ w Słupsku nie zrealizowała dotacji do zakończenia
prac
remontowo-budowlanych elewacji północnej, południowej i wschodniej kościoła zlokalizowanego
przy ul. Armii Krajowej 22, wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod Nr A1212, ze względu na zbyt mały wkład własny po stronie wnioskodawcy.
IV. Działania w zakresie programów rewaloryzacji i rewitalizacji w latach 2014-2015.
1. Wykonywano na bieżąco prace rewitalizacyjno-remontowe kamienic ujętych
w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków realizowane przez Wspólnoty Mieszkaniowe oraz
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z.o.o.
2. W 2015 roku w ramach programu rewitalizacji zabytkowego fragmentu śródmieścia Miasta
Słupska pod nazwą „Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku etap drugi” realizowanego przez
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta, zrealizowano:

Id: 6905B6B6-BACA-4970-B38E-F2D1141A16E4. Uchwalony

Strona 4

- modernizację 21 budynków ujętych w pomorskiej wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz
1 wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego,
- wykonano przebudowę ciągów pieszych i alejek z wymianą infrastruktury i elementów małej
architektury Placu im. Władysława Broniewskiego,
- przebudowano ciągi piesze i jezdne południowej strony ul. Wojska Polskiego,
- zagospodarowano 2 podwórka, jedno pomiędzy ulicami Tuwima, Mickiewicza i Konopnickiej oraz
drugie pomiędzy ulicami Kołłątaja, Konopnickiej i Wileńskiej.
V. Współpraca z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, właścicielami zabytków,
organizacjami społecznymi i pozarządowymi.
Zadania określone w programie realizowane były w wyniku działań władz samorządowych we
współpracy ze Słupską Delegaturą Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
z właścicielami obiektów, z parafiami, organizacjami pozarządowymi i lokalnymi stowarzyszeniami.
VI. Działania promujące zabytki Miasta Słupska.
1. W ramach bieżącej promocji zabytków Miasta Słupska cyklicznie umieszcza się na stronie
internetowej miasta aktualne informacje i zestawienia dotyczące dziedzictwa kulturowego miasta.
Ponadto, materiały takie udostępniane są bezpłatnie uczniom i studentom.
2. W 2014 roku w ramach promocji niematerialnego dziedzictwa kulturowego Miasta Słupska
został ogłoszony i rozstrzygniety przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu konkurs plastyczny na
wykonanie komiksu pt. “Podróże Słupskiego Chłopczyka”.
3. W 2014 roku w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa, Plastyk Miejski opracował
projekt Medalu Honorowego Miasta Słupska z wizerunkiem ratusza miejskiego i godła z herbu miasta
a na odwrotnej stronie z wizerunkiem postaci pomorskiego księcia Bogusława X oraz nowa dewizą
miasta : “Numquam Retrorsus”.
4. W latach 2014 i 2015 w ramach uczestnictwa w ogólnopolskim konkursie “Modernizacja Roku”
we współpracy z Wydziałem Inwestycji i Rozwoju oraz z Gabinetem Prezydenta Miasta Słupska, były
przygotowywane i udostępniane materiały dla wytypowanych obiektów zabytkowych zgłoszonych do
konkursu. W konkursie tym, słupskie inwestycje każdorazowo zajmują wysokie miejsca
i wyróżnienia.
5. W 2015 roku w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa zostały przygotowane
materiały i wytyczne konserwatorskie do zrealizowanych ogólnopolskich konkursów urbanistycznoarchitektonicznych na opracowanie następujących koncepcji przestrzennych:
- Zagospodarowanie Placu Zwycięstwa w Słupsku,
- Zagospodarowanie Bulwarów Rzeki Słupi w Słupsku
- Zagospodarowanie Węzła transportowego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta
Słupska wraz z koncepcją terenów przyległych.
6. W 2015 roku na podstawie wytycznych Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
zostały przygotowane projekty studialne zagospodarowania historycznych przestrzeni
założeń
zielonych na terenach zabytkowych podlegających ochronie, określanych jako “planty” wokół
“Starego Miasta” w Słupsku:
- park przy al. Sienkiewicza,
- park im. Waldorffa pomiędzy ul. Jagiełły i ul. Jana Pawała II,
- Plac im. bł. Bronisława Kostki,
- oraz Plac Powstańców Warszawy.
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7. W 2015 roku Miasto Słupsk przystąpiło do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju po tytułem: “Modelowa rewitalizacja miast”, w którym zajęło III miejsce
z projektem podjęcia działań na historycznych terenach Śródmieścia i Podgrodzia.
8. W 2015 roku zostały zorganizowane warsztaty planistyczne dla studentów architektury
Politechniki Gdańskiej oraz studentów z Uniwersytetu Plymouth z Wielkiej Brytanii.
VII. Ochrona dziedzictwa kulturowego Miasta Słupska.
1. W 2014 i 2015 roku został zaktualizowany pod względem konserwatorskim „Plan ochrony
zabytków Miasta Słupska na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych”, który jako
zadanie był realizowany przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu
Miejskiego w Słupsku we współpracy z Wydziałem Urbanistyki, Architektury i Budownictwa.
2. Wykonywanie i aktualizacja jednostkowych planów ochrony zabytków dla obiektów
ruchomych i obiektów nieruchomych. W 2014 i 2015 roku poziom wykonania wynosił 80%.
3. Sukcesywne oznaczanie znakiem Konwencji Haskiej tzw „błękitną tarczą” obiektów wpisanych
do rejestru zabytków. W 2014 i 2015 roku poziom wykonania wynosił 80%.
4. W 2015 roku Prezydent Miasta Słupska wydał następujące zarządzenia w sprawach ochrony
kulturowej i zabytków Miasta Słupska
a) Zarządzenie Nr 523/UAB/2015 z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Ewidencji Zabytków
Miasta Słupska.
b) Zarządzenie Nr 524/UAB/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie
ustalenia wzoru listy społecznych opiekunów zabytków oraz wzoru legitymacji i wzoru
zaświadczenia, wydawanych społecznym opiekunom zabytków
VIII. Dziedzictwo kulturowe Miasta Słupska w planowaniu przestrzennym.
W latach 2014 i 2015, w zmienianych lub nowo opracowanych miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego sukcesywnie były uwzględniane uwagi Pomorskiego
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz wytyczne Programu Opieki nad Zabytkami dla
ochrony obiektów zabytkowych, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań urbanistycznoarchitektonicznych. Wnoszono na bieżąco uwagi i propozycje Wydziału Urbanistyki, Architektury
i Budownictwa dotyczące zapisów ochrony obiektów zabytkowych.
Zapisy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego znajdują się w następujących miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego uchwalonych w latach 2014-2015:
1. rok 2014 :
a) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego “ Sportowa-Bauera A”:
- ustalenia dla obszaru planu znajdującego się w strefie ograniczonej ochrony archeologicznej
W.III.
b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego “Morcinka”:
- ustalenia dla strefy W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej,
- ustalenia dla strefy historycznych elementów urbanistyczno-architektonicznych oraz struktury
zespołu miejskiej zabudowy obiektów zabytkowych z początku XX w.
- ustalenia dla budynków ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków, znajdujących się przy ul.
Kopernika oraz ul. Poniatowskiego,
- ustalenia dla zabytkowej zieleni na terenie poszpitalnym przy ul. Kopernika.
c) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego “Przemysłowa”:
- ustalenia dla strefy W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej,
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- ustalenia dla strefy historycznych elementów urbanistyczno-architektonicznych oraz struktury
zespołu miejskiej zabudowy obiektów zabytkowych z przełomu XIX i XX wieku wraz
z zachowaniem zespołów urbanistycznych i układów komunikacyjnych, zwłaszcza zespołów
zabudowy międzywojennej .
- ustalenia dla budynków ujętych w Ewidencji Zabytków Miasta Słupska, znajdujących się przy ul.
Kasprowicza, ul. Przemysłowej oraz ul. Wita Stwosza,
d) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego “Zaborowskiej II”:
- ustalenia dla zabytkowej zieleni - historyczny układu nasadzeń zieleni, alei klonowej
wpisanej do wojewódzkiej ewidencji zabytków.
e) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego “Obwodnica Południowa dla m. Słupska”:
- ustalenia dla strefy W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej,
- ustalenia dla ochrony krajobraz kulturowego,
- ustalenia dla ochrony krajobrazowej zieleni - obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Dolina Rzeki
Słupi”
f) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego “Centrum Południe C”:
- ustalenia dla strefy W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej,
- ustalenia dla obszaru strefy historycznych elementów urbanistyczno-architektonicznych
zachowanej substancji XIX-wiecznej z układem urbanistycznym,

oraz

- ustalenia dla budynków ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków, znajdujących się przy ul.
Deotymy,
- ustalenia dla budynków ujętych w Ewidencji Zabytków Miasta Słupska, znajdujących się przy ul.
Deotymy i ul. Ogrodowej,
2) rok 2015:
a) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego “Pomorska B ”:
- ustalenia dla strefy historycznych elementów urbanistyczno-architektonicznych oraz struktury
zespołu miejskiej zabudowy obiektów zabytkowych z początku XX w. na obszarze wzdłuż ul.
Paderewskiego, ul. Lutosławskiego i ul. Przemysłowej
- ustalenia dla budynków ujętych w Ewidencji Zabytków Miasta Słupska, znajdujących się
przy ul. Paderewskiego, ul. Lutosławskiego i ul. Przemysłowej,
- ustalenia dla obszaru planu znajdującego się w strefie ograniczonej ochrony archeologicznej
W.III.
b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego “Owocowa A”:
- ustalenia dla obszaru planu znajdującego się w strefie ograniczonej ochrony
archeologicznej W.III.
c) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego “Przy Oczyszczalni”:
- ustalenia dla 5 stanowisk archeologicznych.
d) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego “Słoneczna-A”:
- ustalenia dla strefy W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno - konserwatorskiej,
- ustalenia dla ochrony krajobraz kulturowego,
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- ustalenia dla budynku przy ul. Lutosławskiego 17 ujętego w Ewidencji Zabytków Miasta
Słupska
IX. Zestawienie obiektów, obszarów i zespołów zabytkowych określonych w Programie
Opieki nad Zabytkami Miasta Słupska na lata 2012-2015.
1. W latach 2014÷2015 na podstawie uchwalonych planów miejscowych wpisano do Ewidencji
Zabytków Miasta Słupska i objęto ochroną konserwatorską:
a) 4 obiekty nieruchome ujęto w ewidencji zabytków,
b) 2 obiekty nieruchomy wpisano do rejestru zabytków,
c) 6 obiektów nieruchomych o rozpoczętej procedurze wpisu do rejestru,
2. Na podstawie decyzji w sprawie wpisania do rejestru zabytków ruchomych
województwa
pomorskiego w 2014 roku, zostało wpisanych pod numerem B-357, 18 obiektów wyposażenia
budynku położonego przy ul. Szarych Szeregów 1 oraz pod numerem B-359, 3 obiekty z kamienicy
położonej przy ul. Wileńskiej 36.
3. W 2015 roku w ewidencji zabytków nieruchomych województwa pomorskiego z terenu Miasta
Słupska zostały ujęte 4 obiekty.
4. W dniu 31 grudnia 2015 roku w Ewidencji Zabytków Miasta Słupska znajdowało się
1307 nieruchomych obiektów zabytkowych, w tym:
a) 88 wpisanych do rejestru zabytków,
b) 463 ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków,
c) 756 obiektów wyznaczonych przez Prezydenta Miasta Słupska w porozumieniu z Wojewódzkim
Pomorskim Konserwatorem Zabytków
d) 1 park kulturowy,
e) 149 ruchomych obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków,
f) 106 ruchomych obiektów zabytkowych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków,
g) 96 stanowisk archeologicznych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków.
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