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UCHWAŁA NR VII/63/2011
RADY GMINY W DOBRZENIU WIELKIM

z dnia 12 maja 2011 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2011 - 2014 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Opolu, Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2011 - 2014, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

Klemens Weber
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Załącznik do Uchwały Nr VII/63/2011

Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim

z dnia 12 maja 2011 r.

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

I. Wstęp 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 5 i 6 stanowi, że ochrona dziedzictwa kulturowego jest obowiązkiem 
Państwa, które stwarza warunki upowszechniania zabytków i zapewnia dostęp do dóbr kultury swoim 
obywatelom. Ochrona i konserwacja zabytków jest istotnym elementem polityki kulturalnej Państwa. Zabytki są 
nie tylko śladem przeszłości, ale także cennym składnikiem kultury współczesnej, przyczyniającym się do 
kształtowania przyjaznych warunków życia. Państwo realizuje swoje obowiązki względem zabytków między 
innymi za pośrednictwem organów samorządowych różnego szczebla. W tym względzie władzom gminy, 
przypisana została istotna rola w kreowaniu ochrony dziedzictwa kulturowego na swoim terenie. Zadania własne 
samorządu gminnego w szczególności obejmują sprawy m.in. ładu przestrzennego, kultury oraz ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami. W tezach do Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 
zapowiadane jest tworzenie warunków prawnych do odpowiedzialnego kreowania i realizowania ochrony 
dziedzictwa kulturowego przez samorządy terytorialne oraz podjęcie inicjatywy legislacyjnej dla uwzględnienia 
interesów ochrony zabytków w całym ustawodawstwie, jak również stworzenie warunków prawnych do nowego 
systemu finansowania ochrony i opieki nad zabytkami. Cele i zadania wyznaczone w Gminnym programie 
opieki nad zabytkami muszą spełniać wymagania ustawowe jak również działania samorządu, jakimi są 
osiągnięcia rozwoju Gminy i poprawa jakości życia lokalnej społeczności. Podporządkowane temu jest 
planowanie strategiczne gminy, które łączy problematykę społeczną, gospodarczą i przestrzenną. Ustalenia 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki obejmują: cele 
rozwoju Gminy, politykę rozwoju przestrzennego, stosowne miejsce w dokumencie zajmuje problematyka 
środowiska kulturowego w tym: obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru, stanowisk archeologicznych 
w Gminie oraz stref ochrony konserwatorskiej. W Studium wyznaczono zakres współdziałania w zakresie 
ochrony środowiska kulturowego z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu. Gminny 
program opieki nad zabytkami Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2011-2014, zwany dalej Gminnym programem 
opieki nad zabytkami, realizować będzie sferę działań prorozwojowych, która ma na celu poprawę 
funkcjonowania materialnego dziedzictwa kulturowego, decydującego w znacznym stopniu o zasobach 
i walorach Gminy. Wszelkie działania związane z rozwojem Gminy muszą opierać się przede wszystkim na jej 
zasobach i walorach. Wykorzystanie zarówno zasobów środowiska przyrodniczego jak i środowiska 
kulturowego powinny stanowić jedną z głównych polityk gminnych. Procesy rozwojowe zachodzić powinny 
przy zapewnieniu warunków trwania i wzbogacania materialnego dziedzictwa kulturowego. Zasoby kulturowe 
stanowią bowiem zarówno o atrakcyjności krajobrazu, jak też o atrakcyjności ekonomicznej regionu. Mają 
szansę stać się bazą w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości lokalnej. Podniesienie jakości warunków życia 
mieszkańców jest związane bezpośrednio z jakością przestrzeni kulturowej Gminy. Przyjęte w Gminnym 
programie opieki nad zabytkami priorytety oraz zadania Gminy Dobrzeń Wielki służyć będą realizacji 
obowiązujących wymogów ustawowych w dziedzinie ochrony zabytków, zasad wynikających z programów 
rządowych oraz innych dokumentów strategicznych w Gminie. Efektem realizacji Gminnego programu opieki 
nad zabytkami będzie poprawa stanu zachowania obiektów i zespołów zabytkowych. 

II. Podstawy prawne i główne cele Gminnego programu opieki nad zabytkami 
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Gminny program opieki nad zabytkami powstał jako dokument wymagany prawem, wynikający z zapisów ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). 
Ustawa wprowadziła obowiązek sporządzania przez samorządy - wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych 
programów opieki nad zabytkami. Celem Gminnego programu opieki nad zabytkami opracowanego w oparciu 
o Gminną ewidencję zabytków Gminy Dobrzeń Wielki jest stworzenie całościowej i wieloletniej strategii 
ochrony zabytków znajdujących się na terenie Gminy Dobrzeń Wielki, realizowanej w 4-letnich cyklach 
środkami prawnymi (zapisy dotyczące ochrony zabytków w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego) jak i finansowymi (przeznaczenie części budżetu Gminy na ochronę zabytków). Ochrona 
zabytków polega na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu: 
zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie 
zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie, zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować 
uszczerbek dla wartości zabytków, udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków, 
przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę, kontrolę stanu 
zachowania i przeznaczenia zabytków, uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska. Natomiast opieka nad zabytkami polega na zapewnieniu 
warunków: naukowego badania i dokumentowania zabytku, prowadzenia prac konserwatorskich, 
restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia 
w jak najlepszym stanie, korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości, 
popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury. Ustawa 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami określiła zasadnicze cele programów opieki nad zabytkami, a w 
szczególności: − włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających 
z koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju; − uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym 
krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody 
i równowagi ekologicznej; − zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu 
ich zachowania; − wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego; − 
podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych 
i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad 
zabytkami; − określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe 
związane z wykorzystaniem tych zabytków; − podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc 
pracy związanych z opieką nad zabytkami. Podstawę sporządzenia programu opieki nad zabytkami stanowią 
ponadto dokumenty prawa miejscowego, jakimi są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki. 

III. Charakterystyka Gminy Dobrzeń Wielki oraz ocena stanu środowiska kulturowego . 

Gmina wiejska Dobrzeń Wielki położona jest w centralnej części województwa opolskiego. Zajmuje powierzchnię 
9142 ha, przy czym grunty rolne stanowią 48%, a lasy 37% jej powierzchni. Ma korzystne położenie w regionie. 
Wpływ na to mają szczególnie walory naturalne oraz usytuowanie w pobliżu miasta Opola, przez które 
przebiegają ważne szlaki transportowe. W skład Gminy Dobrzeń Wielki wchodzi 9 sołectw, a to: Borki, Brzezie, 
Chróścice, Czarnowąsy, Dobrzeń Mały, Dobrzeń Wielki, Krzanowice, Kup i Świerkle. Liczba ludności wynosi 
ok. 14 040 osób. Graniczy z Gminami: od zachodu Popielów, od północy Pokój, od północnego-wschodu 
Murów, od wschodu Łubniany, od południa miasto Opole oraz przez rzekę Odrę z Gminą Dąbrowa. Podstawą 
gospodarki jest przemysł. Część ludności utrzymuje się z pracy w Elektrowni Opole, zakładach pracy w Opolu 
i na terenie Gminy oraz z rolnictwa. W granicach Gminy znajdują się 3 jednostki fizyczno-geograficzne, które 
kształtują ekologiczne powiązania zewnętrzne obszaru Gminy Dobrzeń Wielki, tj.: 

• dolina Odry – stanowi korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym, 

• dolina Małej Panwi – stanowi połączenie ekologicznego systemu przestrzennego Gminy ze wschodnią częścią 
lasów Stobrawsko-Turawskich, 

• dolina Brynicy – jest regionalnym korytarzem ekologicznym zapewniającym łączność ekologicznego systemu 
przestrzennego północnej części Gminy ze swoimi odpowiednikami na zachodzie w Gminie Popielów, a na 
wschodzie w Gminie Łubniany. Na terenie gminy Dobrzeń Wielki zlokalizowany jest cenny pod względem 
historycznym i artystycznym drewniany kościół odpustowy p.w. Św. Rocha i Zespół Klasztorny Norbertanek 
w Czarnowąsach. Większość zabytków stanowią budowle sakralne, a w szczególności kościoły i liczne kapliczki 
zlokalizowane w poszczególnych miejscowościach Gminy. Częściowo zachowały się również dawne układy 
urbanistyczne z nielicznymi budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. 

Zarys dziejów Gminy Dobrzeń Wielki 
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Dotychczasowe badania archeologiczne prowadzone na terenie tej Gminy wskazują, że na jej obszarze, 
w okolicach Krzanowic, pierwsi ludzie pojawili się około 8000- 4500 lat p.n.e. tj. w okresie mezolitu epoki 
kamiennej. Odnaleziono tutaj odłupki krzemienne, który był wówczas podstawowym surowcem do produkcji 
narzędzi. 

Dopiero z następnego okresu epoki kamiennej – neolitu (4500 – 1800 lat p.n.e.), pochodzi większa ilość 
odnalezionych śladów osadnictwa w innych miejscach Gminy. Są to liczne narzędzia kamienne, ułamki naczyń 
odkryto w rejonie Krzanowic, Czarnowąs, Dobrzenia Małego, a także Chróścic. Rozkład znalezisk wytycza 
szlak wędrówek plemion z terenów naddunajskich w kierunku Dolnego Śląska. 

Wzrost w następnej epoce – brązu (1800 – 700 lat p.n.e.) znalezisk archeologicznych potwierdza rozwój 
osadnictwa w dolinie rzeki Odry, szczególnie przy ujściu Małej Panwi (wsie: Czarnowąsy, Krzanowice, 
Dobrzeń Mały, Chróścice, Dobrzeń Wielki i Brzezie). Odnalezione przedmioty: narzędzia i naczynia 
pochodzące z osad i cmentarzysk ciałopalnych, wskazują na dominację kultury łużyckiej na tym terenie. Do 
najważniejszych, należy zaliczyć odkrycie na terenie Dobrzenia Małego, cmentarzyska ciałopalnego z 252 
grobami, a także mniejszych cmentarzysk ciałopalnych na terenie Krzanowic, Dobrzenia Wielkiego i w 
Czarnowąsach. 

Następne znaleziska z terenu Gminy pochodzą dopiero z okresu wpływów rzymskich (0 – 375 r. n.e.), gwałtownej 
ekspansji politycznej, gospodarczej i kulturalnej Cesarstwa Rzymskiego na tereny środkowej Europy. Środkową 
część ziem polskich zamieszkiwała ludność kultury przeworskiej. Na Opolszczyźnie wydzielono 6 skupisk 
osadniczych, z których jedno z większych obejmowało swoim zasięgiem naszą Gminę. Na jej terenie osady tej 
kultury odkryto w Chróścicach, Dobrzeniu Małym oraz w Czarnowąsach. W Dobrzeniu Małym osada 
usytuowana była w miejscu lokalizacji Elektrowni Opole. Odkryto tam pozostałości 40 budynków 
mieszkalnych, zabudowań gospodarczych, pieców dymarkowych i innych obiektów związanych z wytopem 
żelaza, spichlerz ziemny, piec kuchenny i różnego rodzaju jamy zasobowe i odpadowe. Osada ta zajmowała 
powierzchnię około 2 hektarów, a rozmieszczenie budynków nie odbywało się według jakiegoś wcześniej 
ustalonego planu. Z tej osady pochodzą, znalezione po raz pierwszy na terenie Polski, dwa żelazne kilofy 
i przebijak, służące do wykuwania rudy i rozbijania kloców żelaza. Na terenie Gminy Dobrzeń Wielki 
znaleziono także cmentarzyska pochodzące z tego okresu: w Dobrzeniu Małym, Chróścicach i Krzanowicach. 

Ślady pojawienia się w Europie, we wczesnym średniowieczu nowego ludu koczowniczego Awarów odnajdujemy 
również na terenie Polski, znajdowane są tutaj nieliczne zabytki pochodzenia awarskiego. Do nich zaliczyć 
należy, odnalezione na terenie Dobrzenia Małego, okucie do pasa. 

Z tym okresem należy też wiązać przybycie Słowian. Jednym z ciekawszych śladów ich tutaj obecności jest 
cmentarzysko szkieletowe odkryte w Krzanowicach. 

Osadnictwo wczesnośredniowieczne zaczęło rozwijać się stosunkowo wcześnie, bo w X wieku, głównie 
w okolicach Odry. Na przestrzeni XIII-XIV wieku lokowano większość istniejących dzisiaj wsi. Wówczas miały 
one charakter rolniczy i stanowiły własność książęcą. Do najbogatszych i największych wsi kmiecych należały 
Chróścice, Dobrzeń Wielki i Czarnowąsy. Pozostałe, mniejsze to: Dobrzeń Mały, Borki, Brzezie i Krzanowice. 
Krzanowice stanowią wśród tych wsi wyjątek, ponieważ od powstania wieś spełniała funkcje miejskie, a więc 
i jej zabudowa miała charakter rzemieślniczo – rolniczy, a nie rolniczy, jak we wsiach pozostałych. 

W obecnej zabudowie każdej z tych wsi można jeszcze dziś wyróżnić genetyczny układ wiejski, 
z charakterystyczną zabudową rolniczą (oprócz Krzanowic), pochodzącą z okresu XVIII-XIX wieku, kiedy to 
dokonano wymiany zabudowy drewnianej na murowaną. 

Na przestrzeni dziejów pierwotne układy osadnicze zostały wzbogacone o dodatkowe elementy przestrzenne. Wraz 
z sprowadzeniem zakonu Norbertanek, powstał we wsi Czarnowąsy, niezależnie od wsi kmiecej, zachowany do 
dzisiaj Zespół Klasztorny. Jednocześnie we wsiach sąsiednich, które stały się własnością klasztoru, powstawały 
folwarki klasztorne. Wśród nich, w Dobrzeniu Małym, Borkach i Krzanowicach, tylko w tej ostatniej zachowała 
się jego zabudowa. 

Pozostałe wsie Gminy Dobrzeń Wielki, Kup oraz Brzezie i Świerkle, pochodzą z okresu kolonizacji niemieckiej 
z końca XVIII wieku. Zostały założone jako tzw. kolonie fryderycjańskie i miały charakter osad 
rzemieślniczych. Posiadają więc odmienne, genetyczne układy przestrzenne. Kup jest przykładem układu 
radialnego, opartego o kolisty plac, położony na skrzyżowaniu dróg z Opola do Pokoju i Brynicy, wzorowanego 
na planach wsi Pokój. Świerkle i Brzezie, jako jedyne w Gminie Dobrzeń Wielki zostały założone na tzw. 
układzie rzędowym. 
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W historycznym procesie rozwoju największe wsie Gminy Dobrzeń Wielki, wraz ze zmianą swoich funkcji, 
wzbogacone zostały o zespoły zabudowy robotniczej, posiadające jednorodne cechy przestrzenne. W Dobrzeniu 
Wielkim z chwilą realizacji linii kolejowej i stoczni rzecznej, powstały towarzyszące im osiedla zabudowy 
robotniczej. We wsi Czarnowąsy powstało osiedle robotnicze w sąsiedztwie cementowni, zlokalizowanej 
w granicach miasta Opola. 

Charakterystyka zasobów zabytkowych gminy 

Wsie o rodowodzie średniowiecznym, reprezentują dwa podstawowe układy przestrzenne: 

• układ ulicowy lub ulicowo placowy (Chróścice, Borki, Dobrzeń Mały, Czarnowąsy, Krzanowice) 

• układ owalnicy (Dobrzeń Wielki). 

Natomiast wśród wsi założonych w XVIII wieku Kup jest przykładem układu radialnego, opartego o kolisty 
kształt, a Świerkle i Brzezie mają charakterystyczny dla tego typu wsi układ rzędowy. 

Wsie: Dobrzeń Wielki, Chróścice i Czarnowąsy, na przestrzeni XIX i XX w. znacznie się rozrosły i pojawiło się tu 
wiele przysiółków i uliczek tworzących nieregularne układy. W starych częściach wsi zabudowę tworzą 
przeważnie zabudowania gospodarstw rolnych. Prostokątne parcele przylegają do siebie. Wzdłuż osi 
prostopadłej do ulicy najczęściej znajduje się położony szczytem do drogi budynek mieszkalny, połączony 
z zabudowaniami gospodarczymi. Za budynkami gospodarczymi często znajduje się mniejszy budynek 
mieszkalny, przeznaczony dla rodziców aktualnego gospodarza. W głębi parceli równolegle do drogi znajdują 
się stodoły. Po drugiej stronie parceli, równolegle do budynku mieszkalnego znajdują się różnego rodzaju szopy, 
warsztaty i wiaty. Ze względu na najmniejszy stopień przekształceń dużą wartość kulturową reprezentuje 
genetyczny układ przestrzenny wsi Chróścice, gdzie w jego obrębie przy ul. Powstańców Śląskich znajdują się 
budynki mieszkalne i gospodarcze, objęte ochroną konserwatorską. 

W Chróścicach, Czarnowąsach, Krzanowicach i Kup znajdują się pozostałości starych młynów. W Krzanowicach 
i Chróścicach pozostały budynki dawnych zajazdów, a w Chróścicach obok gajówki znajduje się stodoła 
o ścianach szachulcowych czyli wykonanych z tzw. muru pruskiego. W podobnym stylu zachowane zostały 
zabudowania na dworcu PKP w Czarnowąsach. 

Największą część obiektów zabytkowych stanowią obiekty sakralne. W czterech wsiach znajdują się kościoły 
zabytkowe lub posiadające elementy zabytkowe (Chróścice -1 kościół, Dobrzeń Wielki –3, Kup –2, Czarnowąsy 
–1). Najcenniejszym i jednym z najstarszych zachowanych zabytków kultury na terenie Gminy jest kościół 
odpustowy p.w. Św. Rocha, który zbudowany został około 1658 r. Kościół został gruntownie odnowiony lub 
przebudowany w 1752 r., a następnie odnawiany w latach 1928, 1958 oraz ostatnio w 2006 r. Usytuowany jest 
w północnej części wsi na naturalnym wzniesieniu, zwrócony prezbiterium ku północy. Kościół jest drewniany 
o konstrukcji zrębowej. Posiada krótkie prezbiterium zamknięte trójbocznie, do którego od wschodu przylega 
zakrystia. W przejściu od prezbiterium ze skośnymi ścianami posiada szerszą nawę prostokątną. Wnętrze 
nakryte jest stropem płaskim. Chór muzyczny z częścią środkową występującą ku przodowi jest wsparty na 
czterech słupach. W zakrystii oraz w ścianach bocznych nawy są prostokątne odrzwia. W wejściach bocznych do 
nawy wstawione są drzwi klepkowe, ćwiekowane. Na zewnątrz kościół otoczony jest sobotami wspartymi na 
słupach z zastrzałami. Wokół zamknięcia prezbiterium soboty są nieco wyższe, zaszalowane i tworzą składzik. 
W elewacji frontowej od południa, ponad sobotami, znajduje się ganek wsparty na czterech słupach, mieszczący 
dostęp do chóru muzycznego. Kościół ma kryte gontem dachy siodłowe oraz pulpitowe. Ołtarz główny jest 
barokowy z ok. 1700 r. W centralnej części ołtarza znajduje się współczesny, przemalowany obraz Adoracji Św. 
Rocha, otoczony ramą o bogatej dekoracji akantowej z rzeźbami świętych i aniołów, oraz w zwieńczeniu 
z rzeźbą Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Ołtarze boczne, również barokowe, powstały w II połowie XVII w. 
Barokowa ambona z początku XVII w. posiada bogatą dekorację akantową z rzeźbami czterech ewangelistów, 
powyżej znajduje się rzeźba Dzieciątka Jezus na globie ziemskim w otoczeniu aniołów. Wokół kościoła p.w. 
Św. Rocha usytuowany jest cmentarz otoczony ogrodzeniem z cegły, w którym znajdują się kaplice – Stacje 
Drogi Krzyżowej, zaś od strony południowo-zachodniej znajduje się murowana brama. Cały teren jest obficie 
zadrzewiony starodrzewem. Dojście do kościoła i główne alejki cmentarne wyłożone są kostką granitową, 
harmonizującą z drewnianą bryłą kościoła. 
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Dawny kościół parafialny p.w. Św. Katarzyny w Dobrzeniu Wielkim jest wzmiankowany w 1325 r. Stojący do dziś 
w tym miejscu kościół zbudowany został w 1842 r., z zachowaniem dolnych partii murów wieży wzniesionej 
w XV lub XVI wieku. Kościół w stylu neogotyckim, murowany jest z cegły i otynkowany (oprócz najstarszych 
fragmentów murów). Prezbiterium zbliżone jest do kwadratu. Znacznie szerszy korpus kościoła pierwotnie był 
trójnawowy, czteroprzęsłowy, z wieżą zajmującą częściowo pierwsze przęsło nawy południowej. Od zachodu 
znajduje się obszerna przybudówka, mieszcząca obecnie zaplecze Stacji Opieki "Caritas". Dachy kościoła są 
siodłowe, kryte dachówką, natomiast wieża obita blachą, z najwyższą kondygnacją nadbudowaną w 1842 r., 
zwieńczona jest iglicą. 

W murze otaczającym kościół od wschodu znajduje się brama barokowa z 2 połowy XVII wieku, murowana 
i otynkowana, z półkoliście zamkniętą arkadą ujętą pilasterkami, zwieńczona podwójnym gzymsem, ponad 
którym znajduje się szczycik z uproszczonych wolut, flankowany dwiema obeliskowymi sterczynami. 

Nowy, murowany kościół parafialny p.w. Św. Katarzyny zbudowany został w 1934r. Wewnątrz znajduje się 
barokowa rzeźba Św. Sebastiana z XVIII wieku. 

Kościół parafialny p.w. Św. Jadwigi Śląskiej, z otoczeniem, w Chróścicach wzmiankowany w 1687 r. jako kościół 
filialny Siołkowic. W otoczeniu kościoła położone są trzy kwatery cmentarne z nielicznymi nagrobkami 
i układem ścieżek. Obecny kościół zbudowany został około 1804 r., a rozbudowany w latach 1936-1937 
w formie trójnawowej bazyliki. Z poprzedniego kościoła barokowo - klasycystycznego zachowała się wieża 
z przybudówkami po bokach. Wewnątrz znajduje się ołtarz główny -neobarokowy i tabernakulum barokowe 
z XVIII wieku. Oprócz tego w kościele znajdują się: 

- rzeźby w ołtarzu głównym świętych Mikołaja i Pawła, późny barok, k. XVIII w. wys. ok. 160 cm. 

- ołtarz boczny p.w. Matki Boskiej Bolesnej, barok, 1 poł. XVIII w wys.: 180 cm 

- ołtarz boczny p.w. św. Józefa, barok, l poł. XVIII w. wys. 170 cm; z obrazem - Św. Józef z Jezusem, pocz. xx w. 

- ambona, eklektyzm, l. 30 XX w. wys. ok. 400 cm. 

- chrzcielnica, klasycyzm, pocz. XIX w. wys. 130 cm. 

- lichtarz na paschał, w tradycji baroku, l poł. XIX w. wys. ok.150 cm. 

- rzeźba - Św. Józef z Dzieciątkiem, późny barok, k. XVIII w. wys. 130 cm. 

- rzeźba - Archanioł Michał, eklektyzm, ok. poł. XIX w. wys. ok. 120 cm. 

- rzeźba - św. Jan Nepomucen, eklektyzm, 1926 r. wys. ok. 150 cm. 

- rzeźba - św. Jerzy, eklektyzm, wys. 130 cm. 

- rzeźba - św. Jadwiga Śląska, eklektyzm, 1926 wys. 130 cm. 

- rzeźba św. Stanisław Kostka, eklektyzm, wys. ok. 100 cm. 

- rzeźba - św. Roch, eklektyzm, wys. 130 cm. 

- rzeźba - św. Juda Tadeusz, eklektyzm, wys. ok. 90 cm. 

- rzeźba - św. Teresa od Dzieciątka Jezus, eklektyzm, wys. 130 cm. 

- rzeźba - Niezidentyfikowany święty, eklektyzm, wys. 130 cm. 

- rzeźba - Archanioł Rafał z Tobiaszem, eklektyzm, wys. ok.120 cm. 

- rzeźba - Matka Boska Fatimska, eklektyzm, wys. 120 cm. - 

rzeźba - Jezus z Gorejącym Sercem, eklektyzm, wys. 120 cm. 

- rzeźba - św. Anna nauczająca Marię, eklektyzm, wys. 130 cm. 

- rzeźba - św. Florian, eklektyzm, ok. poł. XIX w. wys. 130 cm. 

- rzeźba - św. Barbara, eklektyzm, ok. poł. XIX w., wys. 130 cm. 

- rzeźba - św. Elżbieta Węgierska, eklektyzm, ok. poł. XIX w. wys. 130 cm. 

- rzeźba - Krucyfiks, eklektyzm, pocz. XX w. wys. 250 cm 
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- zespół malowideł: Św. Jadwiga przed krzyżem, Pokłon Pasterzy, Chrystus Salvator i Zesłanie Ducha Świętego, l. 
30 XX w. polichromia na tynku - zespół 4 plafonów 

- zespół płaskorzeźb - Stacje Drogi Krzyżowej, 14 szt., ekspresjonizm, obramienie neobarokowe, l. 30 XX w. 
wym.: 93 x 70 cm, obramienie, wys. 133 cm. 

Kościół parafialny p.w. Św. Jerzego w Kup murowany z cegły, wzniesiony został w latach 1897-98. W kościele 
znajduje się prospekt organowy – eklektyzm, o cechach neogotyckich z pocz. XX w. wraz z instrumentem – ok. 
1900 r. Niedaleko od kościoła parafialnego znajduje się kościół poewangelicki p.w. Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy, również murowany z cegły, wzniesiony w 1894 r. 

Około połowy XIII wieku w Czarnowąsach został wybudowany kościół parafialny p.w. Św. Norberta, który został 
uszkodzony lub spalony w 1643 r., a około 1653 r. ponownie zasklepiony; w tym czasie nastąpiła też nadbudowa 
wieży. Po 1777 r. kościół został, z zachowaniem murów obwodowych, gruntownie przebudowany w stylu 
barokowym. Jest murowany z cegły i otynkowany. Trójprzęsłowe prezbiterium zamknięte jest prostą ścianą, 
z zaokrąglonymi wewnątrz narożnikami, przy nim od południa usytuowana jest przybudówka mieszcząca dwie 
kruchty a na piętrze znajduje się dawne oratorium. Wystrój wnętrza jest jednolity, barokowo-klasycystyczny 
z okresu przebudowy po 1777 r. 

Do cennych zabytków sakralnych w Gminie należał usytuowany na wzniesieniu, na wschód od wsi Czarnowąsy, 
drewniany kościół odpustowy p.w. Św. Anny, wzniesiony w latach 1687-88, o konstrukcji zrębowej, który 
spłonął całkowicie w dniu 19.08.2005 r. Obecnie został odbudowany w dawnym stylu, z materiałów 
ognioodpornych. 

Ważnym elementem w krajobrazie Gminy, a szczególnie wsi Czarnowąsy są zabudowania klasztorne, obecnie 
zajmowane przez siostry ze Zgromadzenia Sióstr Św. Jadwigi. Dom Zakonnic w zespole klasztornym 
wzniesiony został w 1682 r. przez budowniczego Jana Franciszka Fröhlicha z Opawy. Odnawiany w latach 1869 
r. i 1927-28 r. zachował barokowy wygląd. Murowany z cegły i otynkowany został wzniesiony na rzucie litery 
L, z długim korpusem na osi północ-południe i krótszym ramieniem od północnego-zachodu, łączącym się 
z kościołem parafialnym. Późnobarokowa tzw. Prałatura w zespole klasztornym została wzniesiona w latach 
1727-30. Podobnie jak Dom Zakonnic murowana z cegły i otynkowana, została odnowiona w latach 1923-28 i w 
2005 r. Prałatura jest piętrowa i częściowo podpiwniczona, przyległa od wschodu do Domu Zakonnic, 
trójskrzydłowa, obejmująca wewnętrzny prostokątny dziedziniec, którego jeden bok zamyka Dom Zakonnic. 
Układ wnętrz jest jednotraktowy, z korytarzami. Wokół klasztoru zachowany został częściowo mur obronny 
wzmocniony pierwotnie szeregiem baszt, wzniesionych zapewne ok. 1600 r. Po zniszczeniach w czasie wojny 
trzydziestoletniej został odbudowany w II połowie XVII wieku. Od południa i częściowo wschodu zachowane są 
mury otaczające klasztor, obejmujące dawny ogród oraz folwark. W miejscowości Czarnowąsy zachowały się 
zespoły zabytkowej zieleni – ogrody zespołu klasztornego. 

W miejscowościach należących do Gminy Dobrzeń Wielki spotkać można liczne kapliczki, które zostały 
posadowione najczęściej w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych, lub przy drogach polnych. Są to 
zazwyczaj budowle jednokondygnacyjne, murowane, założone na planie prostokąta, zwieńczone daszkiem 
dwuspadowym lub czterospadowym. Większość z nich datowana jest na przełom XIX i XX w. Starsze są 
zazwyczaj otynkowane, a pochodzące z okresów późniejszych, wykonane są z cegły o podwyższonej jakości 
i nieotynkowane. Najstarsza barokowa kapliczka, posiadająca w belkowaniu zaznaczoną datę budowy, pochodzi 
z 1722 r. i znajduje się w Chróścicach. Wewnątrz znajduje się rokokowa rzeźba św. Jana Nepomucena z II 
połowy XVIII w. W Borkach zachowała się jedna drewniana kapliczka słupowa. Inną grupę kaplic stanowią 
kapliczki-dzwonnice o zwartej bryle, posiadające 3 lub 4 zwężające się kondygnacje zazwyczaj oddzielone 
gzymsami lub uskokami, zwieńczone wieżyczką i otynkowane. Do tego typu należą kapliczki w Chróścicach 
przy ul. Babilas, w Borkach przy ul. Obrońców Pokoju, w Krzanowicach przy ul. Armii Ludowej, w Świerklach 
przy ul. Słowackiego oraz w Brzeziu przy ul. Wiejskiej. Wyjątek stanowią kaplice w Dobrzeniu Małym -kaplica 
przy ul. Odrzańskiej jest niska, dwukondygnacyjna, a druga w przysiółku Otok - wykonana z cegły - jest 
wysoka, ale nieotynkowana. We wnękach kaplic znajdują się rzeźby i obrazy świętych; najstarsze pochodzą 
z przełomu XVIII i XIX wieku. Odmienną grupę stanowią stojące na postumentach figury świętych – Jana 
Nepomucena w Kup i dwie w Czarnowąsach oraz św. Rocha w Dobrzeniu Wielkim. Stojąca na cmentarzu 
w Czarnowąsach kamienna, barokowa figura św. Jana Nepomucena pochodzi z 1722 r. 
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Kościoły na terenie Gminy Dobrzeń Wielki są własnością parafii rzymskokatolickiej, zaś liczne kapliczki 
posadowione są na gruntach należących w większości do osób fizycznych i prawnych, a także Parafii oraz 
Gminy. Obiekty sakralne są użytkowane zgodnie ze swym pierwotnym przeznaczeniem i zachowane w dobrym 
stanie. Systematycznie prowadzone są przy nich prace remontowe i konserwatorskie. Do obiektów zabytkowych 
zaliczone zostały również cmentarze parafii katolickich w Dobrzeniu Wielkim obok kościoła św. Rocha, 
w Czarnowąsach i w Kup oraz jedyny cmentarz ewangelicki w Kup, stanowiący własność komunalną. 

IV. Dokumentacja dóbr kultury w Gminie Dobrzeń Wielki z uwzględnieniem stanów własnościowych 

Gmina Dobrzeń Wielki posiada ewidencję, która zgodnie z wymogami ma formę zbioru kart adresowych zabytków 
nieruchomych z terenu Gminy Dobrzeń Wielki, objętych równocześnie wojewódzką ewidencją zabytków 
prowadzoną przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Gminna ewidencja zabytków nie jest 
dokumentem zamkniętym, podlega uzupełnianiu i weryfikacji. Jej zmiany nie spowodują nieważności ustaleń 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz Gminnego programu opieki nad zabytkami. Z terenu Gminy Dobrzeń Wielki ewidencją 
objęto 101 obiektów – Tabela I; (Gminna Ewidencja Zabytków – zbiór kart adresowych przechowywanych 
w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki), w tym 9 obiektów znajdujących się w rejestrze zabytków – Tabela III; 

Tabela I. Kartoteka adresowa obejmuje następujące zabytki: 

 
Nr OBIEKT ADRES WŁASNOŚĆ 
1 Kapliczka Najświętszego Serca Pana Jezusa przy wyjeździe z Chróścic w kierunku Opola – przedłużenie ulicy 1 Maja prywatna 
2 Kapliczka Chróścice ul. Korfantego 30 prywatna 
3 Kapliczka Chróścice ul. Korfantego 25 prywatna 
4 Młyn – zabudowania Chróścice ul. Młyńska 7 prywatna 
5 Kapliczka Matki Boskiej Bolesnej Chróścice ul. Powstańców 13 prywatna 
6 Budynek - dawny zajazd Chróścice ul. Powstańców 19 prywatna 
7 Budynek mieszkalny i zabudowania 

gospodarcze 
Chróścice ul. Powstańców 25 prywatna 

8 Budynek mieszkalny Chróścice ul. Powstańców 27 prywatna 
9 Budynek mieszkalny Chróścice ul. Powstańców 29 prywatna 
10 Dawna plebania Chróścice ul. Powstańców 5 wyznaniowa 
11 Kościół parafialny p.w. św. Jadwigi 

z otoczeniem 
Chróścice ul. Powstańców wyznaniowa 

12 Kapliczka św. Michała Chróścice przy wyjeździe z Chróścic w kierunku Brzegu - przedłużenie 
ulicy Dąbrowa 

prywatna 

13 Kapliczka Matki Boskiej Chróścice ul. Dąbrowa 3 prywatna 
14 Kapliczka Matki Boskiej Niepokalanie 

Poczętej 
Chróścice ul. Bolesława Kośnego komunalna 

15 Kapliczka św. Urbana Chróścice ul. Bolesława Kośnego prywatna 
16 Kapliczka Najświętszego Serca Pana Jezusa Chróścice ul. Babilas 28 prywatna 
17 Kapliczka Matki Boskiej Chróścice ul. Babilas 34 prywatna 
18 Kaplica - dzwonnica Chróścice ul. Babilas prywatna 
19 Kapliczka św. Rocha Chróścice ul. Odrzańska prywatna 
20 Kapliczka św. Jana Nepomucena Chróścice ul. 1 Maja komunalna 
21 Kapliczka Matki Boskiej Częstochowskiej Chróścice ul. Powstańców 54 prywatna 
22 Budynek gospodarczy przy gajówce Chróścice ul. Augusta Kośnego państwowa 
23 Budynek mieszkalny Chróścice ul. Powstańców 46 prywatna 
24 Dawny budynek straży pożarnej Kup ul. Rynek komunalna 
25 Kościół ewangelicki Kup wyznaniowa 
26 Kościół katolicki Kup wyznaniowa 
27 Budynek plebanii Kup wyznaniowa 
28 Kapliczka św. Jana Nepomucena Kup - nad rzeką Brynicą obok mieszalni pasz prywatna 
29 Kapliczka Matki Boskiej Kup ul. 1 -go Maja 30 prywatna 
30 Cmentarz ewangelicki Kup ul. Brynicka komunalna 
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31 Cmentarz rzymsko-katolicki Kup ul. Ligonia wyznaniowa 
32 Figura św. Jana Nepomucena Kup -obok kościoła parafialnego wyznaniowa 
33 Kapliczka Matki Boskiej Dobrzeń Wielki ul. Wrocławska 50 prywatna 
34 Kapliczka św. Anny Dobrzeń Wielki na placu kościoła św. Rocha wyznaniowa 
35 Kapliczka - źródełko Dobrzeń Wielki na placu kościoła św. Rocha wyznaniowa 
36 Kościół odpustowy p.w. św. Rocha Dobrzeń Wielki ul. Św. Rocha wyznaniowa 
37 Kapliczka Matki Boskiej Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 65 prywatna 
38 Kapliczka Matki Boskiej Dobrzeń Wielki ul. Piastowska komunalna 
39 Kapliczka św. Jana Nepomucena Dobrzeń Wielki ul. Opolska komunalna 
40 Kapliczka Matki Boskiej z rzeźbą "Ecce 

Homo" 
Dobrzeń Wielki ul. Opolska 13 prywatna 

41 Budynek mieszkalny Dobrzeń Wielki ul. Powstańców 39 prywatna 
42 Dawny kościół św. Katarzyny Dobrzeń Wielki ul. Opolska wyznaniowa 
43 Brama przy dawnym kościele św. 

Katarzyny 
Dobrzeń Wielki ul. Opolska wyznaniowa 

44 Budynek mieszkalny Dobrzeń Wielki ul. Opolska 15 prywatna 
45 Budynek mieszkalny Dobrzeń Wielki ul. Opolska 17 prywatna 
46 Budynek mieszkalny Dobrzeń Wielki ul. Opolska 19 prywatna 
47 Budynek mieszkalny Dobrzeń Wielki ul. Opolska 23 prywatna 
48 Budynek mieszkalny Dobrzeń Wielki ul. Opolska 31 prywatna 
49 Budynek mieszkalny Dobrzeń Wielki ul. Opolska 33 prywatna 
50 Szkoła Dobrzeń Wielki ul. Kościelna 4 komunalna 
51 Kościół parafialny p.w. św. Katarzyny Dobrzeń Wielki ul. Kościelna wyznaniowa 
52 Figura św. Rocha Dobrzeń Wielki -plac kościoła św. Rocha wyznaniowa 
53 Kaplica "XIII Stacja Drogi Krzyżowej" Dobrzeń Wielki -teren cmentarza katolickiego przy ul. Św. Rocha wyznaniowa 
54 Dzwonnica - kapliczka św. Jana 

Nepomucena 
Dobrzeń Mały ul. Odrzańska wyznaniowa 

55 Kapliczka Matki Boskiej Dobrzeń Mały ul. Odrzańska prywatna 
56 Kapliczka św. Jadwigi Dobrzeń Mały ul. Opolska org społeczne 
57 Kapliczka św. Urbana Dobrzeń Mały droga polna - przedłużenie ulicy Krótkiej prywatna 
58 Budynek mieszkalny Dobrzeń Mały ul. Odrzańska 7 prywatna 
59 Budynek mieszkalny Dobrzeń Mały ul. Opolska 105 prywatna 
60 Budynek mieszkalny Dobrzeń Mały ul. Opolska 107 prywatna 
61 Budynek gospodarczy Dobrzeń Mały ul. Opolska 107 prywatna 
62 Budynek mieszkalny Dobrzeń Mały ul. Opolska 114 prywatna 
63 Budynek mieszkalny Dobrzeń Mały ul. Opolska 115 prywatna 
64 Kaplica - dzwonnica św. Jadwigi Dobrzeń Mały -w przysiółku Otok prywatna 
65 Krzyż Dobrzeń Mały skrzyżowanie; Opolska/Piastowska prywatna 
66 Kapliczka Matki Boskiej Borki ul. Jasna 6 prywatna 
67 Kaplica-dzwonnica Borki ul. Obrońców Pokoju 4 prywatna 
68 Kapliczka NSPJ Borki ul. Szkolna komunalna 
69 Krzyż Borki ul. Szkolna 28 prywatna 
70 Dawny zajazd Krzanowice ul. Armii Ludowej 7 prywatna 
71 Kapliczka św. Piotra Krzanowice ul. Armii Ludowej / Luboszycka prywatna 
72 Dzwonnica - kapliczka NSPJ Krzanowice ul. Armii Ludowej 13 prywatna 
73 Dawny młyn - budynki gospodarcze Krzanowice ul. Luboszycka 4 prywatna 
74 Krzyż Czarnowąsy ul. Chopina komunalna 
75 Zabudowania młyna Czarnowąsy ul. Jagiełły 7 prywatna 
76 Figura św. Jana Nepomucena Czarnowąsy przed posesją ul. Jagiełły 3 państwowa 
77 Kościół parafialny p.w. Św. Norberta Czarnowąsy Plac Klasztorny 3 wyznaniowa 
78 Budynek plebani Czarnowąsy Plac Klasztorny 3 wyznaniowa 
79 Kapliczka Matki Boskiej Czarnowąsy Plac Klasztorny wyznaniowa 
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80 Prałatura w zespole klasztoru norbertanek Czarnowąsy Plac Klasztorny wyznaniowa 
81 Dom zakonnic norbertanek Czarnowąsy Plac Klasztorny wyznaniowa 
82 Ogrodzenie, baszta i brama w zespole 

klasztornym 
Czarnowąsy ul. Basztowa komunalna 

83 Cmentarz parafialny Czarnowąsy ul. Sobieskiego wyznaniowa 
84 Dworzec kolejowy Czarnowąsy ul. Dworcowa państwowa 
85 Zabudowania gospodarcze PKP Czarnowąsy ul. Dworcowa państwowa 
86 Kapliczka Matki Boskiej Czarnowąsy ul. Wolności 21 prywatna 
87 Krzyż Czarnowąsy ul. Krzyżowa i Wolności komunalna 
88 Budynek mieszkalny Czarnowąsy ul. Studzienna 1 prywatna 
89 Kapliczka Czarnowąsy ul. Wolności 59 prywatna 
90 Kapliczka Czarnowąsy ul. Wolności 87 prywatna 
91 Kapliczka NSPJ i MB Częstochowskiej Czarnowąsy ul. Wolności 95 prywatna 
92 Figura św. Jana Nepomucena Czarnowąsy ul. Sobieskiego wyznaniowa 
93 Kapliczka św. Barbary Czarnowąsy skrzyżowanie: Studzienna/ Stawowa komunalna 
94 Kapliczka NSPJ Czarnowąsy ul. Krzyżowa 8 prywatna 
95 Kapliczka - dzwonnica Świerkle ul. Słowackiego 2 pryw/państw 
96 Kapliczka św. Anny Świerkle ul. Słowackiego 33 prywatna 
97 Kapliczka Matki Boskiej z Dzieciątkiem Świerkle ul. Słowackiego 48 prywatna 
98 Kapliczka Matki Boskiej Świerkle ul. Mickiewicza 17 prywatna 
99 Kapliczka Matki Boskiej z Lourdes Świerkle ul. Mickiewicza 31 prywatna 
100 Kapliczka Świerkle ul. Mickiewicza 43 prywatna 
101 Kapliczka - dzwonnica Brzezie pomiędzy posesjami ul. Wiejska 42 i 44 państwowa 

Tabela II. Wykaz obiektów skreślonych z dotychczasowej ewidencji zabytków: 

 
Lp. Obiekt Miejscowość Adres Przyczyna skreślenia 
1 Budynek mieszkalny Dobrzeń Wielki ul. Opolska 35 rozbiórka 
2 Budynek mieszkalny Dobrzeń Mały ul. Odrzańska 5 rozbiórka 
3 Kościół św. Anny Czarnowąsy ul. Sobieskiego spłonął 
4 Budynek mieszkalny Czarnowąsy ul. Kośnego 1 rozbiórka 
5 Budynek mieszkalny Świerkle ul. Słowackiego 17 brak cech zabytku 

Tabela III. Wykaz obiektów znajdujących się w rejestrze zabytków Województwa Opolskiego: 

 
Miejscowość Obiekt datowanie Rejestr 

zabytków 
Borki kaplica – dzwonnica 2 poł. XVIII 636/59 

z 13.11.1959 
Czarnowąsy Zespół Klasztorny Norbertanek: 

- dom zakonnic norbertanek; 
- prałatura w zespole klasztoru 
- kościół parafialny 
p.w. św. Norberta 

1682 
1727-30 

XIII, 
przebud. po 1777 

762/64 
z 02.04.1964 

Czarnowąsy cmentarz parafialny pocz. 
XIX 

219/89 
z  

Dobrzeń 
Wielki 

kościół odpustowy 
p.w. św. Rocha 

1658 105/54 
z 02.06.1954 
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Kup cmentarz rzymsko – katolicki 1899 287/92 
z  

Kup cmentarz ewangelicki 1857 286/92 
z  

Chróścice kościół parafialny 
p.w. św. Jadwigi z otoczeniem 

1936-1937, wieża z lat 
1804-1808 

138/2010 
z  

Na terenie Gminy Dobrzeń Wielki udokumentowanych jest 68 stanowisk archeologicznych z czego 
9 wpisanych jest do rejestru zabytków (Tabela IV). Udokumentowane stanowiska archeologiczne to: osady, 
cmentarzyska i punkty osadnicze. 

Tabela IV. Wykaz stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków Województwa 
Opolskiego : 

 
Miejscowość Obiekt Numer 

rejestru 
Chróścice osada ludności kultury przeworskiej A – 617/84 
Chróścice cmentarzysko ciałopalne ludności kultury łużyckiej A – 618/84 
Czarnowąsy cmentarzysko ciałopalne ludności kultury łużyckiej A – 20/65 
Czarnowąsy osada ludności kultury przeworskiej A – 419/76 
Czarnowąsy osada wielokulturowa A – 420/76 
Czarnowąsy osada ludności kultury łużyckiej A – 425/76 
Czarnowąsy osada wielokulturowa A – 626/84 
Czarnowąsy osada wielokulturowa A – 788/88 
Dobrzeń Wielki cmentarzysko ciałopalne A – 23/65 

W przypadku wykonywania wszelkich prac ziemnych w granicach miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego ustalono obowiązek powiadamiania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Opolu o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem, celem 
zorganizowania nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego. Dopuszcza się, po uzgodnieniu z Opolskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu, prowadzenie nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego 
przez uprawnioną jednostkę. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty 
nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie prawnej. Ratownicze badania archeologiczne 
finansuje inwestor. 

V. Ochrona krajobrazu kulturowego Gminy Dobrzeń Wielki w dokumentach prawa miejscowego 

Dla potrzeb ochrony środowiska kulturowego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zostały 
ustalone warunki zagospodarowania terenów oraz wyznaczono strefy ochrony konserwatorskiej obiektów 
historycznych, a to: 

.1.Strefę "K" ochrony krajobrazu kulturowego - objęty jest nią teren cmentarza wraz z parkiem w Dobrzeniu 
Wielkim – zał. Nr 1. W strefie obowiązuje: 

• restauracja zabytkowych elementów krajobrazu urządzonego, ewentualnie z częściowym ich odtworzeniem, 

• ochrona form i sposobu użytkowania terenu z zachowaniem układu alej, 

• zlikwidowanie elementów dysharmonizujących, 

• wymóg uzyskania opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu odnośnie nowych inwestycji lub 
zmiany sposobu zagospodarowania terenu. 

Zał. Nr 1 – wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń Wielki dla terenu 
cmentarza z parkiem 
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.2.Strefę "B" ochrony konserwatorskiej - ustala się ją dla obszaru wsi kmiecej – rejon ul. Powstańców Śląskich 
w Dobrzeniu Wielkim – zał. Nr 2. W strefie obowiązuje: 

• ochrona konserwatorska obiektów zabytkowych ujętych w ewidencji, 

• zakaz wprowadzania nowej zabudowy, 

• dopuszcza się remonty, modernizacje budynków oraz zabudowę odtworzeniową po budynkach zlikwidowanych 
pod warunkiem uzgodnień z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu, wszelkie prace 
w granicach strefy wymagają uzgodnień z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu. 

Zał. Nr 2 – wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń Wielki dla obszaru wsi 
kmiecej 

.3.Ustalono strefę ochronną układu przestrzennego „ronda” w centrum wsi Kup – zał. Nr 3, podlegającą 
rehabilitacji po ograniczeniu ruchu tranzytowego na odcinku drogi krajowej KD IV nr 454, biegnącej przez 
tereny zabudowy wsi Kup. Rehabilitacja układu przestrzennego polegać będzie na usunięciu dysharmonijnych 
elementów zagospodarowania (pawilon handlowy, plac sportowy), adaptacji funkcji mieszkaniowo-
usługowych w budynkach zlokalizowanych wokół „ronda” z odtworzeniem historycznie ukształtowanych brył 
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budynków, układów przestrzennych zagospodarowania działek, form dachów i pokrycia połaci dachowych, 
elewacji i detalu architektonicznego. Adaptacje budynków, ich przebudowy i modernizacje oraz budowy 
nowych obiektów w tej strefie należy uzgadniać z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
w Opolu. 

Zał. Nr 3 – wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kup dla układu 
przestrzennego ronda 

Ustala się obowiązek uzgadniania z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu wszelkich 
zamierzeń inwestycyjnych w zakresie: modernizacji, przebudowy, adaptacji, remontów oraz zmiany lokalizacji 
wolnostojących kapliczek i rzeźb. 

Ustalono także strefę ochronną wokół cmentarzy na terenie Gminy Dobrzeń Wielki (czynnych i terenów rezerwy 
pod rozbudowę) o szerokości 50 m, wokół granic, wyłączoną 

z możliwości lokalizacji zabudowy mieszkaniowej oraz wykonywania studni pobierających wody gruntowe dla 
celów konsumpcyjnych i gospodarczych. 

VI. Główne cele i zadania do realizacji w zakresie opieki nad zabytkami 
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Obiekty i zespoły wpisane do rejestru zabytków objęte są rygorami ochrony konserwatorskiej, wynikającymi 
z przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Odnośnie obiektów zabytkowych obowiązuje 
bezwzględny priorytet wymagań i ustaleń konserwatorskich nad względami wynikającymi z działalności 
inwestycyjnej. Należy dążyć do pełnej rewaloryzacji zabytków. Wszelkie działania podejmowane przy 
zabytkach wymagają pisemnego pozwolenia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu. 
Główny obowiązek dbania o stan zabytków spoczywa na właścicielach i użytkownikach obiektów 
zabytkowych. 

W budżecie Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2011 przewidziano kwotę 120 000 zł na zadania związane zochroną 
zabytków. Przewidziane jest m. in. dofinansowanie remontu prospektu organowego wraz z instrumentem 
w kościele parafialnym p.w. św. Jerzego w Kup. Dofinansowaniezostanie udzielonena wniosek właścicieli 
obiektów zabytkowych, w trybie uchwały Rady Gminy. Dotacje mogą być udzielane osobomposiadającym tytuł 
prawny do zabytkuznajdującego się na terenie gminy. Rada Gminy Dobrzeń Wielki planuje przeznaczyć 
w kolejnych latach na ochronę zabytków podobną kwotę jak w 2011 r. 

Gmina Dobrzeń Wielki, zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
przyjmuje do realizacji w kolejnych latach, następujące zadania: 

·         nanoszenie zmian w istniejącej ewidencji zabytków wynikających ze zmiany stanu faktycznego, 

·         uzupełnienie kart ewidencyjnych o uzyskane dane i dokumentację fotograficzną, 

·         udostępnienie informacji o zabytkach sakralnych na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, 

·         prowadzenie bieżących prac pielęgnacyjnych i porządkowych przy kapliczkach i na cmentarzu, będących 
własnością Gminy, 

·         promowanie istniejących ścieżek rowerowych i budowa nowych ścieżek przebiegających 

w pobliżu obiektów zabytkowych, 

·         pozyskiwanie środków zewnętrznych na odnowę zabytków, dla których właścicielem 

jest Gmina Dobrzeń Wielki, 

·         zamieszczenie danych o zabytkach w broszurach gminnych, 

·         włączenie tematyki ochrony dóbr kultury do zajęć szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach 
prowadzonych przez Gminę, 

·         racjonalne wykorzystanie dotacji gminnej na prace dokumentacyjne i konserwatorskie, 

·         zahamowanie procesów degradacji zabytkówi doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania, 
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·         w gospodarce nieruchomościami - doprowadzenie do sfinalizowania przejęcia niektórych obiektów 
zabytkowych na majątek Gminy Dobrzeń Wielki, 

·         z zakresu zagospodarowania przestrzennego - utrzymanie cech budownictwa regionalnego w nowej 
architekturze. 

Kreowanie wizerunku Gminy, oprócz działań w sferze gospodarczej, wiąże się również z podejmowaniem 
działańw sferze dziedzictwa kulturowego. Cele polityki gminnej związanej z ochroną zabytków zobowiązują 
organy Gminy do prowadzenia działań, które mają na celu przede wszystkim wzmacnianie pozycji Gminy 
Dobrzeń Wielki jako ośrodka o znaczeniu regionalnym, oraz tworzenie atrakcyjnych warunków życia. Gmina 
Dobrzeń Wielki nie posiada zbyt atrakcyjnych warunków dla rozwoju form wypoczynku pobytowego, lecz 
istnieją możliwości rozwoju form wypoczynku i rekreacji weekendowej. Głównymi atutami Gminy pod 
względem turystycznym są zabytki architektury sakralnej. Zespół Klasztorny Norbertanek w Czarnowąsach, 
cmentarz parafialny w Czarnowąsach, kościół odpustowy p.w. Św. Rocha wraz z cmentarzem i parkiem 
w Dobrzeniu Wielkim to szczególne atrakcje krajoznawczo-turystyczne Gminy Dobrzeń Wielki. 


