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Streszczenie

Artyku  przedstawia zagadnienie inwentaryzacji zabytków nieruchomych
oraz opracowanie kart adresowych w celu stworzenia gminnej ewidencji zabytków
w gminie Tomice, w powiecie wadowickim w woj. ma opolskim. Utworzenie
gminnej ewidencji zabytków sta o si  obowi zkiem samorz dów gminnych po
wej ciu w ycie ustawy z 2010r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków. Ponadto,
ewidencjonowania zabytków oraz ich ochrony wymaga ustawodawstwo zwi zane
z prowadzeniem polityki planistyczno-przestrzennej na terenie gminy.

Praca powsta a w oparciu o informacje przekazane przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, Urz d Gminy Tomice, a przede wszystkim o wywiad te-
renowy, w ramach którego zweryfikowano aktualno  posiadanej ewidencji za-
bytków, uzupe niono o dodatkowe informacje, w tym zdj cia, opis zabytku, stanu
technicznego, wspó rz dne w obowi zuj cym uk adzie odniesienia.

S owa kluczowe: gminna ewidencja zabytków, karta adresowa zabytku, system
informacji przestrzennej

Summary

This paper presents a historical monuments inventory and developing of the
address cards in order to create a municipal monuments register of Tomice mu-
nicipality, in Wadowice province. Developing municipal records of historical
monuments has become the duty of local government after the entry of the Act of
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2010 - protection of monuments. In addition, inventory of monuments and their
protection requires legislation, related with the conduct planning and spatial pol-
icy in the municipality.

The work was based on information provided by regional conservation,
Municipal Self-government Tomice, and mostly on interview, in which the records
were verified actuality owned landmarks, supplemented with additional informa-
tion, including photos, description of the monument and its technical condition, the
coordinates in the current reference system.

Key words: municipal monuments register, monument card address, spatial
information system

WST P

Geograficzne systemy informacji przestrzennej znajduj  coraz szersze za-
stosowanie ze wzgl du na mo liwo  gromadzenia i analizowania danych posia-
daj cych odniesienie przestrzenne, wraz ze zwi zanymi z nimi atrybutami opi-
sowymi. Pozwalaj  na przechowywanie danych w logicznej strukturze, ich
analiz  i wizualizacj . Obszary zastosowa  GIS obejmuj  m.in. sektor admini-
stracji, ochron  przyrody, planowanie przestrzenne, monitoring zanieczyszcze
itp. [Gotlib i in. 2007]. Jednym z przyk adów zastosowania technik GIS wspo-
magaj cych prac  jednostek samorz du terytorialnego jest gminna ewidencja
zabytków. Artyku  ma na celu prezentacj  zagadnienia inwentaryzacji zabytków
nieruchomych, w tym utworzenia kart adresowych zabytków w ramach realizacji
ustawowego obowi zku prowadzenia gminnej ewidencji zabytków. Ponadto
przedstawiono sposób prezentacji zabytków nieruchomych jako bazy danych,
przestrzennej warstwy informacyjnej oraz wersji przeznaczonej do publikacji
w formie multimedialnej.

PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA
GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003r. nak ada na
gminy obowi zek prowadzenia gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru
kart adresowych zabytków nieruchomych zlokalizowanych na obszarze gminy.
Wymóg ochrony zabytków dotyczy „uwzgl dnienia zada  ochrony w planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym”. Ochrona zabytków nale y do obo-
wi zków samorz du lokalnego, a w szczególno ci ma polega  na „zapewnieniu
warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umo liwiaj cych trwa e
zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie”. Ponadto, obo-
wi zkiem gminy jest zapobieganie „zagro eniom mog cym spowodowa
uszczerbek dla warto ci zabytków” [Ustawa 2003b].
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W studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego
oraz w planie miejscowym uwzgl dnia si  m.in. uwarunkowania wynikaj ce
w szczególno ci ze stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
wspó czesnej [Ustawa 2003a], co przejawia si  w wyznaczaniu obszarów i stref
ochronnych wokó  zabytków oraz okre laniu zasad ich ochrony. Ochronie,
uwzgl dnionej w studium oraz w miejscowym planie, podlegaj  zabytki nieru-
chome wpisane do rejestru wraz z ich otoczeniem oraz inne zabytki nieruchome,
znajduj ce si  w gminnej ewidencji zabytków. Rozwi zania odno nie zasad
ochrony przyj te w projektach ww. dokumentów planistycznych podlegaj  za-
opiniowaniu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zakresem gminnej ewidencji zabytków powinny zosta  obj te [Ustawa
2003b]:

– zabytki wpisane do rejestru konserwatora,
– inne zabytki nieruchome znajduj ce si  w wojewódzkiej ewidencji

zabytków,
– inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezy-

denta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Ustawa [2003b] definiuje zabytek jako nieruchomo  lub rzecz ruchom ,

ich cz ci lub zespo y wytworzone przez cz owieka, zwi zane z jego dzia alno-
ci , stanowi ce wiadectwo minionej epoki lub zdarzenia. Zachowanie zabyt-

ków le y w interesie spo ecznym ze wzgl du na ich warto  historyczn , arty-
styczn  lub naukow  [Prus, Gawro ski 2011]. Ochronie i opiece podlegaj , bez
wzgl du na stan zachowania zabytki nieruchome b d ce w szczególno ci
[Ustawa 2003b]: krajobrazami kulturowymi, uk adami urbanistycznymi, rurali-
stycznymi i zespo ami budowlanymi, dzie ami architektury i budownictwa,
dzie ami budownictwa obronnego, obiektami techniki w tym kopalniami, huta-
mi, elektrowniami i innymi zak adami przemys owymi, cmentarzami, parkami,
ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, miejscami upami tniaj -
cymi wydarzenia historyczne lub dzia alno  wybitnych osobisto ci i instytucji.

Gminn  ewidencj  zabytków obj te s  obiekty u yteczno ci publicznej,
obiekty sakralne, architektury przemys owej, obiekty techniki, wille, nekropolie
oraz parki.

Ustawowe formy ochrony zabytków to [Ustawa 2003b]:
– wpis do rejestru zabytków,
– uznanie za pomnik historii,
– utworzenie parku kulturowego,
– ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-

nego.
Zakres informacji o zabytkach nieruchomych, które powinny stanowi

tre  karty adresowej, sk adowej gminnej ewidencji zabytków, zosta  okre lony
w rozporz dzeniu w sprawie prowadzenia rejestru zabytków krajowej, woje-
wódzkiej i gminnej ewidencji zabytków (…) [Rozporz dzenie 2004].
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Karta adresowa zabytku zawiera w szczególno ci wskazanie rodzaju za-
bytku, jego nazw  i miejsce po o enia, z podaniem miejscowo ci, nazwy ulicy
i numeru posesji oraz nazwy gminy i powiatu. Karta adresowa mo e ponadto
zawiera  inne, dodatkowe informacje np. zdj cie, fragment mapy z zaznaczon
lokalizacj  zabytku, wspó rz dne u atwiaj ce lokalizacj . Odpowiednio wójt,
burmistrz, prezydent miasta w cza kart  adresow  do gminnej ewidencji zabyt-
ków po sprawdzeniu, czy dane w niej zawarte s  wyczerpuj ce oraz zgodne ze
stanem faktycznym. W przypadku nieruchomo ci, która przesta a by  zabyt-
kiem, wy cza si  kart  z ewidencji zabytków, pozostawiaj c w archiwum za-
k adowym urz du gminy [Rozporz dzenie 2004].

Ewidencja zabytków jest podstaw  sporz dzania programów opieki nad
zabytkami przez województwa, powiaty i gminy [Ustawa 2003b]. Ustawowy
termin przewidziany na za o enie gminnej ewidencji zabytków wynosi 2,5 roku
od dnia wej cia w ycie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków (…)
[Ustawa 2010].

STRUKTURA BAZY DANYCH DLA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Do wykonania warstwy informacyjnej dla gminnej ewidencji zabytków
wykorzystano geodezyjny uk ad odniesienia „2000”, jako podstawowy element
infrastruktury przestrzennej. Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej
[Ustawa 2011], rozporz dzenie w sprawie bazy danych obiektów topograficz-
nych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a tak e standardowych
opracowa  kartograficznych [Rozporz dzenie 2011] i rozporz dzenie, które
po rednio dotyczy tematu ewidencji zabytków, w sprawie ewidencji miejscowo-
ci, ulic i adresów [Rozporz dzenie 2012] okre laj  dwa uk ady odwzorowaw-

cze jako podstawowe, w których podawana jest informacja publiczna: uk ad
„1992” i „2000”. Uk ad „1992” jest wykorzystywany do publikacji mapy topo-
graficznej i ortofotomapy za pomoc  us ugi WMS (ang. Web Media Services).
Uk ad „2000” jest obowi zuj cym geodezyjnym uk adem odwzorowawczym,
stosowanym w O rodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jako
podstawowy uk ad odniesienia poziomego [Ustawa 2010].

Struktura tabeli z danymi opisowymi jest rozbudowana i zawiera atrybuty,
z których dane pojawiaj  si  na kartach zabytków, ponadto atrybuty pomocni-
cze, które pe ni  rol  zapisów etapów po rednich, np. w obliczeniu pozycji geo-
graficznej wyra onej w stopniach, minutach i sekundach. Nazwy atrybutów i ich
definicje:

– 'ID_ZAB' – identyfikator g ówny,
– 'ID_stud' – identyfikator nadawany w terenie,
– 'OPIS_ZAB' – opis zabytku (do 255 znaków tekstowych),
– 'DATA-POWST' – data powstania, lub okre lenie przybli onego czasu,
– 'FOTO1' – fotografia zabytku,
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– 'FOTO2' – dodatkowa fotografia zabytku,
– 'RODZAJ' -  s ownik danych: budynek, kapliczka, dzwonnica, itp.,
– 'OBR B' – obr b ewidencyjny, w którym po o ony jest zabytek,
– 'ULICA' – wskazanie adresu zabytku budynkowego, lub wskazanie naj-

bli szego adresu przy którym znajduje si  zabytek,
– 'MATERIAL' – s ownik danych: mur, kamie , drewno, itp.,
– 'STATUS' – s ownik danych: okre lenie obecnego statusu zabytku: ist-

nieje, nie istnieje, ruina, odbudowany, ocieplony, itp.,
– 'STAN' – okre lenie stanu wizualnego bez danych dotycz cych kon-

strukcji, wytrzyma o ci i materia ów,
– 'N', 'E' – wspó rz dne geograficzne po o enia obiektu zabytkowego

(uk ad WGS84).

PRZESTRZENNA WARSTWA INFORMACYJNA
GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Zabytki w terenie zosta y zidentyfikowane na podstawie wykazu udost p-
nionego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. In situ
wykonano fotografie zabytków, dokonano oceny statusu i stanu, a tak e za po-
moc  mobilnych urz dze  GPS – NAUTIZ X7 Handheld – zarejestrowano po-
zycj  geograficzn . Dane, po wprowadzeniu do bazy, zosta y sklasyfikowane na
mapie w oparciu o reprojekcj  i przeliczenie wspó rz dnych geograficznych,
otrzymanych z urz dze  GPS w uk adzie WGS84 na uk ad „2000”. Klasyfikacja
przeprowadzona zosta a wg atrybutu „RODZAJ”. Dane wy wietlono na mapie.
Ka demu klasyfikatorowi nadano odpowiedni  sygnatur  graficzn  (rys. 1.).

ród o: opracowanie w asne.

Rysunek 1. Sygnatury dla klasyfikatorów ewidencji zabytków
Figure 1. Signatures of monuments classifiers register

Mapa odniesienia stanowi a t o dla wygenerowanych znaczników prze-
strzennych gminnej ewidencji zabytków. Jako t o autorzy zdecydowali si  u y
mapy turystycznej, przygotowanej dla Urz du Gminy w Tomicach przez Uni-
wersytet Rolniczy w Krakowie, na podstawie porozumienia o wspó pracy, pod-
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pisanego w 2011r. Mapa turystyczno-drogowa zosta a wykonana za pomoc
wolnego oprogramowania INKSCAPE w formacie SVG [Adamski 2012]. Ryci-
na nr 2 przedstawia fragment obszaru gminy, na którym widoczne jest po o enie
zabytków wraz z sygnaturami okre laj cymi rodzaj zabytku.

ród o: opracowanie w asne.

Rysunek 2. Po o enie zabytków i ich klasyfikacja wg atrybutu 'RODZAJ'
Figure 2. Monuments location and classification according to

'MONUMENTS_TYPE' attribute

Skal  mapy, umiejscowienie oraz wybór odpowiedniej wizualizacji mo na
dobra  w zale no ci od potrzeb u ytkownika, zastosowania w informacji s u -
bowej i publicznej, oraz nasycenia elementów na mapie.

TECHNIKA PUBLIKOWANIA DANYCH O GMINNEJ EWIDENCJI
ZABYTKÓW W INTERNECIE

Gminn  ewidencj  zabytków przygotowano równie  w formie atrakcyjnej
graficznie, multimedialnej prezentacji, tak aby mog a pos u y  jako narz dzie
promocji gminy.
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Podstaw  multimedialnej ewidencji zabytków sta y si  karty adresowe,
przygotowane w formie interaktywnych stron internetowych (Rys. 3.) oraz
dokumentów z rozszerzeniem PDF z przeznaczeniem do wydruku. Wszystko to
z zachowaniem wytycznych Rozporz dzenia Ministra Kultury w sprawie pro-
wadzenia rejestru zabytków [Rozporz dzenie 2004].

ród o: opracowanie w asne.

Rysunek 3. Fragment multimedialnej karty adresowej zabytku
Figure 3. Part of a multimedia monument address card

Pomimo pracy systemu GIS w uk adzie „2000” zdecydowano o wprowa-
dzeniu na kart  zabytku pozycji w uk adzie WGS84, który jest stosowany
w pozycjonowaniu GPS oraz we wszystkich mobilnych (turystycznych) urz -
dzeniach nawigacyjnych.

W celu zachowania pe nej kompatybilno ci i uniwersalno ci multimedial-
nej ewidencji zabytków oraz by dotrze  z informacj  o zabytkach Gminy Tomi-
ce do mo liwie najszerszego grona odbiorców ewidencja zosta a przygotowana
w formie dokumentu HTML, zgodnie ze specyfikacj  XHTML 1.1, World Wide
Web Consortium Recomendation Second Edition [W3C Standards 2010].

Za przygotowaniem multimedialnej ewidencji w formie dokumentu hiper-
tekstowego przemawiaj  fakty. Wed ug danych G ównego Urz du Statystyczne-
go w 2010 roku, 63 proc. polskich gospodarstw domowych korzysta o z Inter-
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netu. Jest to wzrost o blisko 5 punktów proc. w porównaniu z rokiem 2009 i a
o 16 pkt proc. wi cej w stosunku do roku 2008. Z kolei z prowadzonego od
2001 roku badania Net Track wynika, e ju  ponad po owa Polaków (a dok ad-
nie 52 proc.) w wieku 15 lat i wi cej korzysta a w 2010 roku z Internetu.
W przeliczeniu na populacj  daje to 15,8 mln osób [IAB Polska 2011].

Multimedialn  ewidencj  zabytków przygotowano w oparciu o cis e wy-
tyczne specyfikacji XHTML 1.1 co przek ada si  na pe n , trójstopniow  (krzy-
ow ) walidacj  poprawno ci wykonania rejestru od strony programistycznej

(Tabela 1). Walidacj  wykonano w oparciu o walidator W3C [The W3C Markup
Validation Service], aplikacj  HTML Validator oraz aplikacj  Total Validator.

Tabela 1. Fragment kodu HTML g ównego dokumentu multimedialnej ewidencji
zabytków

Table 1. Part of the main document HTML code of the monuments
registry multimedia version

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-type" content="text/html;charset=ISO-8859-2" />
<meta name="Language" content="pl" />
<meta name="Distribution" content="Global" />
<meta name="Robots" content="index, follow" />
<meta http-equiv="Content-Script-Type" content="type" />
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
<meta name="Keywords" content="Gmina Tomice, tomice gmina, tomice kraków, rejestr zabyt-

ków Gminy Tomice, Gmina Tomice na mapie" />
<meta name="Description" content="Gmina Tomice jest miejscem przyjaznym dla mieszka ców

i go ci. Gmina tomice sprzyja turystyce pieszej i rowerowej. Turystycznymi atrakcjami
gminy jest po o enie oraz zabytki architektoniczne. Zapraszamy!" />

<meta name="Author" content="Karol Król" />
        <script src="js/jquery-1.7.js" type="text/javascript"></script>
        <script src="js/jquery-easing.1.2.pack.js" type="text/javascript"></script>
        <script src="js/jquery-easing-compatibility.1.2.pack.js" type="text/javascript"></script>
        <script src="js/coda-slider.1.1.1.pack.js" type="text/javascript"></script>
        <script type="text/javascript" src="js/jquery.lightbox-0.5.js"></script>
        <link href="css/slider-style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" />
        <link href="css/jquery.lightbox-0.5.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

ród o: opracowanie w asne.

Przygotowanie ewidencji zabytków w postaci dokumentu HTML pozwala
upubliczni  j  w formie strony internetowej wy wietlanej jednakowo w oknach
najbardziej popularnych przegl darek internetowych po stronie serwera on-line
lub po stronie komputera lokalnie – off-line. Tak przygotowan  ewidencj  mo -
na przenosi  i prezentowa  na dowolnych no nikach danych, na komputerach
przeno nych i stacjonarnych wyposa onych w aktualne oprogramowanie.
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Kolejn  zalet  przygotowania ewidencji w formie dokumentu hiperteksto-
wego jest prostota i intuicyjno  obs ugi, gdy  dzia a ona analogicznie do kon-
wencjonalnej strony internetowej.

Multimedialn  ewidencj  zabytków ubrano w przejrzyst , lekk  i mi  dla
oka grafik  (Rys. 4.) oraz wykorzystano bibliotek  programistyczn  dla j zyka
JavaScript w postaci skryptów jQuery lightbox oraz jQuery coda-slider. Efekty
JavaScript dojrza y do bran y, w której wiatem efektów na stronach interneto-
wych rz dzi a technologia Adobe Flash. Witryny internetowe z pokazami slaj-
dów, animowanymi menu lub animacjami przypominaj cymi wideo, które by y
tworzone wy cznie w technologii Flash, obecnie cz sto s  wykonywane w j -
zyku JavaScript w celu zwi kszenia ich zgodno ci z ró nymi przegl darkami
i urz dzeniami przeno nymi [Rutter 2011]. Biblioteka jQuery, zarówno w wersji
pe nej, jak i zminimalizowanej, pozwala programi cie znacz co upro ci  prac
i stopie  skomplikowania kodu tworzonego w j zyku JavaScript. Korzystaj c
z jej mo liwo ci, programista mo e zmienia  atrybuty, modyfikowa  wygl d
poszczególnych elementów strony, dodawa  lub usuwa  elementy drzewa
DOM. Mo e te  wykona  zapytania Ajax, stosowa  efekty specjalne, obs u y
typowe i nietypowe zdarzenia, a tak e pos u y  si  ró nymi wtyczkami, cz sto
znacz co rozszerzaj cymi funkcjonalno  kodu [Gajda 2010].

ród o: oprac. w asne.

Rysunek 4. Fragment multimedialnej wersji ewidencji zabytków Gminy Tomice.
Figure 4. Part of the monuments registry multimedia version for Tomice commune
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Multimedialna forma ewidencji zabytków ma jeszcze jedn  wa n  zalet .
Umieszczona na dyskach serwera gminy (opublikowana w sieci), dost pna
z poziomu dowolnej przegl darki internetowej ka dego komputera z dost pem
do Internetu, odpowiednio promowana na stronach internetowych gminy staje
si  z czasem cz ci  zaplecza pozycjonerskiego. Odpowiednio zredagowana
tre  tekstów zamieszczanych na stronach multimedialnej ewidencji, bogata
w s owa i frazy kluczowe wp ynie na wzmocnienie pozycji strony internetowej
gminy w wynikach wyszukiwania. Tak przygotowana multimedialna ewidencja
pe ni rol  swoistego parasola lub "leja" zgarniaj cego, przekierowuj cego ruch
w Internecie w odpowiedni  stron , w tym przypadku skieruje ruch na stron
internetow  gminy. Tak przygotowana multimedialna wersja ewidencji zabyt-
ków mo e stanowi  pe nowarto ciowe narz dzie promocji gminy.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Dzia aj c na mocy porozumienia pomi dzy gmin  Tomice a Uniwersyte-
tem Rolniczym w Krakowie, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawnymi
opracowano gminn  ewidencj  zabytków nieruchomych w formie ujednolicone-
go zbioru kart adresowych oraz w postaci multimedialnej. Niniejszym zosta
spe niony wymóg ustawowy opracowania systemu ewidencjonowania zabyt-
ków, w celu ich lepszej i skuteczniejszej ochrony.

Wykorzystanie do stworzenia gminnej ewidencji zabytków systemu in-
formacji przestrzennej, pozwala na wielokrotne przetwarzanie danych w sposób
automatyczny lub pó automatyczny. Dane zgromadzone w bazach danych mog
by  pobierane do stworzenia kart adresowych w formacie ród owym (tekst
i liczby) lub przygotowanym i przetworzonym (dokument PDF). Zapis georefe-
rencji na wysokim poziomie dok adno ci przestrzennej gwarantuje jednoznacz-
no  i bezb dn  identyfikowalno  zabytków w terenie.

Przygotowana odpowiednio struktura bazy danych gminnej ewidencji
zabytków,  przechowuj ca istotne informacje o po o eniu, typie i stanie zabytku
mo e stanowi  istotn  warstw  tematyczn , która uzupe niona o elementy krajo-
brazowe i turystyczne b dzie spe nia  rol  multimedialnego przewodnika po
terenie gminy.

Ewidencja zabytków w formie multimedialnej prezentacji przygotowanej
w postaci dokumentu hipertekstowego, umieszczona po stronie serwera i do-
st pna z poziomu okna dowolnej przegl darki internetowej stanowi  mo e
doskona e narz dzie promocji walorów turystycznych gminy. Uniwersalno
i prostota j zyka HTML oraz towarzysz cych mu skryptów jQuery czyni  mul-
timedialn  prezentacj  jednakowo dost pn  oraz jednakowo wy wietlan , od-
czytywan  i interpretowan  przez aktualne oprogramowanie s u ce do przegl -
dania stron internetowych. Odpowiednio skrojona szata graficzna czyni
prezentacj  atrakcyjn  wizualnie, zach ca do jej przegl dania. Uniwersalno
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i prostota j zyka HTML pozwala równie  wy wietla  prezentacj  z absolutnie
dowolnego no nika danych, z jednym tylko ograniczeniem w postaci jego obj -
to ci. Multimedialna prezentacja zabytków wzbogacona odpowiednio zredago-
wanym tekstem oraz promowana na stronach internetowych gminy pojawi si  w
wynikach wyszukiwania, przez co podkre li obecno  i wzmocni pozycj  gminy
w sieci.
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