
UCHWAŁA NR XL/300/2018
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie  podjęcia prac nad utworzeniem parku kulturowego na terenie miasta Wiślica pod nazwą 
"Wiślica – historyczny zespół urbanistyczny"

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; 
zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz w związku z  art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1086 i poz. 1595 oraz 
z 2018 r. poz. 10.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

1. Ogłasza się podjęcie prac nad utworzeniem parku kulturowego na terenie miasta Wiślica pod nazwą "Wiślica 
– historyczny zespół urbanistyczny" w formie obwieszczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ogłoszenie o podjęciu prac nad utworzeniem parku kulturowego zamieszcza się w prasie miejscowej, a także 
w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wiślica oraz na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta i Gminy Wiślica.

3. Charakterystyka obszaru planowanego parku kulturowego na terenie miasta Wiślica pod nazwą "Wiślica – 
historyczny zespół urbanistyczny” została zawarta w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Graficzna prezentacja przebiegu granic planowanego parku kulturowego na terenie miasta Wiślica pod 
nazwą "Wiślica – historyczny zespół urbanistyczny” została zawarta w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1  

do uchwały Nr XL/300/2018 

RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY 

z dnia 28 czerwca 2018 r.  

 

 

OBWIESZCZENIE 

RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY 

z dnia  czerwca 2018 r. 

Na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz.U. 2017 poz. 2187 ze zm.) Rada Miejska w Wiślicy zawiadamia o podjęciu prac nad 

utworzeniem parku kulturowego na terenie miasta Wiślica pod nazwą "Wiślica – historyczny zespół 

urbanistyczny". Z dokumentacją związaną z przystąpieniem do prac nad utworzeniem parku 

kulturowego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiślica przy ul. Okopowej 8, pok. 

13, w godzinach pracy urzędu, tj. w od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. Wnioski 

dotyczące projektu uchwały o utworzeniu parku kulturowego można składać w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 30 sierpnia 2020 r. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres 

wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski mogą być 

wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, w godzinach pracy urzędu lub drogą pocztową; za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym na adres e-mail: urzad@umig.wislica.pl lub poprzez platformę EPUAP.  

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wiślicy 

/-/ Stanisław Bystrzanowski 
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Załącznik Nr 2 

 do uchwały Nr XL/300/2018 

RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY 

z dnia 28 czerwca 2018 r.  

 

 

Charakterystyka obszaru planowanego parku kulturowego na terenie miasta Wiślica pod nazwą 

"Wiślica – historyczny zespół urbanistyczny” 

 

Wiślica, dziś najmniejsze miasto w Polsce, dawniej obok Krakowa i Sandomierza, w zgodnej opinii 

historyków należała do kluczowych centrów polityczno-administracyjnych monarchii piastowskiej, 

korzeniami sięgającymi czasów Państwa Wielkomorawskiego, kiedy to na północ od łańcucha Karpat, 

w dorzeczu górnej Wisły funkcjonowało Księstwo Wiślan wymienione w trzech niezależnych źródłach: 

Geografie Bawarskim, Germanii króla Alfreda i Legendzie Panońskiej. To ostatnie, zwane też 

Żywotem Św. Metodego odsłania szerzej aspekt konfliktu księcia wiślańskiego z Państwem 

Wielkomorawskim i jego oporu wobec prawdopodobnej misji chrystianizacyjnej prowadzonej przez 

Św. Metodego na tym terenie w II połowie IX wieku. Szczególnie charakterystyczny jest potwierdzony 

przez archeologię obraz „pokojowego” procesu inkorporacji i integracji plemion Polski południowej z 

nową organizacją wielkoplemienną Polan – procesu akceptowanego, a nawet sterowanego przez 

lokalne elity wiślańskie, które tym samym uzyskały istotną pozycję w nowobudowanych strukturach 

władzy monarchii Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Naukowcy wiążą ten proces z zabez- pieczeniem 

południowo-wschodniej flanki „Civitas Schinesghe”, w którym Wiślica położona w połowie drogi 

między Sandomierzem i Krakowem, posiadająca znakomite naturalne warunki obronne stała się 

miejscem strategicznym. Konsolidacja Wiślicy i obszarów otaczających przypada na czasy Bolesława 

Śmiałego, a widocznym efektem finalnym zdaje się być seria wielkich inwestycji na terenie Wiślicy do 

których zaliczane są mające wiślańską tradycję oba grody: jeden położony na wzniesieniu zwanym 

Regia i drugi w rozlewiskach Nidy, zbudowany na ruinach Regii podwójny zespół rezydencjonalny 

Kazimierza Sprawiedliwego, władcy Księstwa Wiślickiego wzniesiony w latach 1166-1173, kościółek 

św. Mikołaja z reliktem tzw. „misy chrzcielnej”, którego zweryfikowane datowanie przesunięto na 

drugą połowę XI wieku (Kalaga 1997), pod fundamentami którego zidentyfikowano relikty osady z 

pierwszej połowy XI wieku, unikalna w skali światowej rytowana posadzka gipsowa, tzw. „płyta 

orantów” będąca pozostałością krypty kolejnego kościółka znalezionego w podziemiach późniejszej 

gotyckiej kolegia- ty, a wzniesionego około 1170 roku przez władców Księstwa Wiślickiego, 

zbudowana na miejscu tego kościółka na przełomie XII i XIII wieku bazylika romańska z 

dwuwieżowym westwerkiem w fasadzie zachodniej, zastąpiona ostatecznie w połowie XIV wieku do 
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dziś istniejącą kolegiatą z położonym obok Domem Długosza z XV wieku. Obrazu ówczesnej 

„wielkomiejskości” potwierdzonej lokacją z 1326 roku dopełniają niestety nie zachowane, ale 

udokumentowane średniowieczne mury obronne z trzema bramami i zamkiem Władysława Łokietka, 

ratusz i miejskie budynki handlowe na rynku, a znaczenie miasta w Królestwie Polskim jego wybór 

jako miejsca stanowienia prawa: przyjęcie na wiecu ustawodawczym Statutów Wiślickich 

zatwierdzonych przez Kazimierza Wielkiego w 1347 roku i zmieniających zwyczajowe prawa ziemskie 

w skodyfikowany i spisany zbiór praw obowiązujących w Polsce, a regulujących ustrój społeczny, 

prawo prywatne, karne i zasady postępowania procesowego. Fenomenem Wiślicy wyraźnie 

dostrzeganym także dziś jest niezwykła symbioza krajobrazu naturalnego krajobrazu kulturowego 

stanowiąc razem bezcenną pamiątkę naszej historii materialnej i duchowej. Ukształtowane w 

zasadniczym zrębie we wczesnym średniowieczu bez zasadniczych zmian przetrwały do naszych 

czasów. Wiślica to bez wątpienia jeden z najcenniejszych zespołów architektoniczno-urbanistycznych 

i przyrodniczo-krajobrazowych w naszym kraju – czysty, czytelny, mało przekształcony.  

Obiekty i zespoły wpisane do Rejestru Zabytków Województwa Świętokrzyskiego znajdujące się 

w granicach planowanego parku kulturowego: 

• układ urbanistyczny miasta, wpisany do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego 

21.01.1947 roku pod nr rej.: 18 (A.84); 

• zespół kościoła kolegiackiego pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, wpisany do rejestry 

zabytków pod nr rej. A.85/1-3, na który składają się: o kościół (bazylika mniejsza) z lat 1350–1360, 

odbudowany w 1919–1926; nr rej.: 179 z 08.02.1932 oraz 111 z 21.02.1966; o dzwonnica z lat 1460–

1470, odbudowana w 1919, nr rej.: 179 z 08.02.1932 oraz 111 z 21.02.1966; o dom Długosza - 

plebania z 1460, przebudowana w 1873; nr rej.: 328 z 03.12.1956 oraz 112 z 21.02.1966. 

• fundamenty kościoła romańskiego św. Mikołaja z XI–XII w. przy ul. Batalionów Chłopskich, 

wpisane do rejestru zabytków pod nr rej.: 808 z 01.08.1958 oraz A.86 (113) z 21.02.196; w ramach 

tego wpisu (nr rej. 113) ochroną objęty jest teren stanowiska archeologicznego osady 

wczesnośredniowiecznej wraz z Placem Solnym; 

• relikty kościoła św. Ducha, które jako stanowisko archeologiczne wpisano do rejestru zabytków 

22.12.1986 pod nr rej.15; 8  

• relikty kościoła św. Marcina, które jako stanowisko archeologiczne wpisano do rejestru 

zabytków 22.12.1986 pod nr rej.16; 

• rezerwat archeologiczno-architektoniczny REGIA, który jako stanowisko archeologiczne 

wpisano do rejestru zabytków 19 XII 1986 pod nr rej.529 DZIAŁ A, decyzja WKZ w Kielcach L.dz. Kl.IVa 

– 2/1/529/68 

• relikty I oraz II kościoła romańskiego, które jako stanowisko archeologiczne wpisano do rejestru 

zabytków 22 XII 1986 pod nr rej.111/179; 

Id: FB097880-39CD-43A0-9195-B19C32EC94AC. Podpisany Strona 2



• grodzisko, które jako stanowisko archeologiczne wpisano do rejestru zabytków 20 I 1987 pod nr 

rej.329/5084 . NR 329/508 DZIAŁ Aa, decyzja WKZ w Kielcach z 20 I 1987. 

 

Obiekty wpisane do rejestru zabytków ruchomych: 

• Bazylika w Wiślicy: portal z XV w.; płaskorzeźbiona tablica pamiątkowa z 1464 r. z 

przedstawieniem Kazimierza Wielkiego; północny portal kościoła z II poł. XIV w.; pozostałości 

bizantyjsko-ruskiej polichromii z lat 1397-1400 autorstwa popa Hayla - malarza pochodzącego z 

Przemyśla; gotyckie antepedia z II poł. XIV w.; wczesnogotycka kamienna rzeźba Matki Boskiej z 

Dzieciątkiem tzw. Madonny Łokietkowej z ok. 1300; relikty kościoła romańskiego z XII w. z rytowaną 

posadzką krypty; relikty kościoła romańskiego z II ćw. XIII w. z partiami posadzki z glazurowych; 

gipsowa misa chrzcielna z końca IX w.; barokowe polichromie; ołtarz główny wczesnobarokowy z XVII 

w.; późnogotycka rzeźba Matki Boskiej Bolesnej (1 poł. XVI w.); późnogo- tycka rzeźba Św. Jana (I poł. 

XVI w.). 

• Dom Długosza w Wiślicy: polichromia z końca XV w. - gotyckie przedstawienie 

Zmartwychwstałego Chrystusa. 

 

Granice proponowane parku kulturowego określono z uwzględnieniem unikatowych wartości 

kulturowych (materialnych i znaczeniowych), stanu zachowania elementów, obiektów i zespołów 

składających się na historyczną formę (sylwetę i strukturę) lokalnego krajobrazu oraz potrzeb i 

aspiracji miasta z uwzględnieniem sytuacji własnościowej. Granicami Pomnika Historii objęto 

historycznie ukształtowaną przestrzeń. Granice proponowanego Pomnika Historii na terenie miasta 

są zgodne z granicą obszarowego wpisu do rejestru zabytków. Zespół urbanistyczny Wiślicy położony 

jest na wzniesieniu, tzw. „WYSPA MIEJSKA”, w rozlewiskach Nidy. Do jego najważniejszych, 

elementów, które w całości bądź reliktowo przetrwały do naszych czasów należy zaliczyć obiekty 

wpisane do rejestru zabytków. Granica proponowanego parku od zachodu pokrywa się z granicą 

wpisu do rejestru zabytków stanowiska archeologicznego Regia, następnie od północy przebiega 

lewym brzegiem zachowanego koryta starorzecza Nidy (dawna fosa wzdłuż murów obronnych), dalej 

po wschodnich granicach działek 20- 1279, 20-507, 20-536/2, po północnej granicy działki 20-630, po 

południowo-wschodnich granicach działek 20-1139, 20-633/1 i 20-1141/2, dalej po południowej 

granicy 20-1141/1, oraz po zachodniej granicy działek 20-591/2, 20-590/2 do prawej linii brzegowej 

koryta starorzecza Nidy, a następnie wzdłuż tej linii do granic działki 142R III-a z uwzględnieniem 

strefy przedpola bramy Krakowskiej, dołączając do południowo-zachodniej granicy wpisu do rejestru 

zabytków rezerwatu archeologiczno architektonicznego Regia. Stanowisko Regia ma wyodrębnione 

granice: od wschodu wzdłuż zachodniej krawędzi pasa drogowego obwodnicy, od północy wzdłuż 

południowego brzegu koryta starorzecza Nidy, dalej od wschodu ulicami NN, Złotą, Okopową, 
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zachodnią pierzeją Rynku do dalszego odcinka Okopowej i do jej skrętu w kierunku wschodnim, stąd 

granicą wytyczoną poprzez działki 226 i 228 do południowego odcinka zachodniej krawędzi pasa 

drogowego obwodnicy. Granice stanowiska archeologicznego „Grodzisko wśród łąk” wyznaczone 

początkowo wyłącznie w obrysie podstawy wału: działka o nr 632 będąca własnością Skarbu Państwa 

została poszerzona o tzw. strefę ochronna grodziska, wpisaną do rejestru zabytków pod nr 329/5087 

. W decyzji zapisano zakaz „naruszania w jakikolwiek sposób stanu istniejącego obiektu i jego strefy 

ochronnej w granicach uwidocznionych kolorem na załączonym planie” oraz podano aktualnych (w 

dacie podjęcia) właścicieli działek. Powierzchnia proponowanego parku kulturowego  to: 30,0279 

hektarów 
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Załącznik Nr 3 

 do uchwały Nr XL/300/2018  

RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY 

z dnia 28 czerwca 2018 r.  

 

Graficzna prezentacja przebiegu granic planowanego parku kulturowego na terenie miasta Wiślica pod 
nazwą "Wiślica – historyczny zespół urbanistyczny” 

 

Granice proponowane parku kulturowego określono z uwzględnieniem unikatowych wartości kulturowych 

(materialnych i znaczeniowych), stanu zachowania elementów, obiektów i zespołów składających się na 

historyczną formę (sylwetę i strukturę) lokalnego krajobrazu oraz potrzeb i aspiracji miasta z 

uwzględnieniem sytuacji własnościowej. Granicami Pomnika Historii objęto historycznie ukształtowaną 

przestrzeń. Granice proponowanego Pomnika Historii na terenie miasta są zgodne z granicą obszarowego 

wpisu do rejestru zabytków. Zespół urbanistyczny Wiślicy położony jest na wzniesieniu, tzw. „WYSPA 

MIEJSKA”, w rozlewiskach Nidy. Do jego najważniejszych, elementów, które w całości bądź reliktowo 

przetrwały do naszych czasów należy zaliczyć obiekty wpisane do rejestru zabytków. Granica 

proponowanego parku od zachodu pokrywa się z granicą wpisu do rejestru zabytków stanowiska 

archeologicznego Regia, następnie od północy przebiega lewym brzegiem zachowanego koryta starorzecza 

Nidy (dawna fosa wzdłuż murów obronnych), dalej po wschodnich granicach działek 20- 1279, 20-507, 20-

536/2, po północnej granicy działki 20-630, po południowo-wschodnich granicach działek 20-1139, 20-

633/1 i 20-1141/2, dalej po południowej granicy 20-1141/1, oraz po zachodniej granicy działek 20-591/2, 

20-590/2 do prawej linii brzegowej koryta starorzecza Nidy, a następnie wzdłuż tej linii do granic działki 

142R III-a z uwzględnieniem strefy przedpola bramy Krakowskiej, dołączając do południowo-zachodniej 

granicy wpisu do rejestru zabytków rezerwatu archeologiczno architektonicznego Regia. Stanowisko Regia 

ma wyodrębnione granice: od wschodu wzdłuż zachodniej krawędzi pasa drogowego obwodnicy, od 

północy wzdłuż południowego brzegu koryta starorzecza Nidy, dalej od wschodu ulicami NN, Złotą, 

Okopową, zachodnią pierzeją Rynku do dalszego odcinka Okopowej i do jej skrętu w kierunku wschodnim, 

stąd granicą wytyczoną poprzez działki 226 i 228 do południowego odcinka zachodniej krawędzi pasa 

drogowego obwodnicy. Granice stanowiska archeologicznego „Grodzisko wśród łąk” wyznaczone 

początkowo wyłącznie w obrysie podstawy wału: działka o nr 632 będąca własnością Skarbu Państwa 

została poszerzona o tzw. strefę ochronna grodziska, wpisaną do rejestru zabytków pod nr 329/5087 . W 

decyzji zapisano zakaz „naruszania w jakikolwiek sposób stanu istniejącego obiektu i jego strefy ochronnej 

w granicach uwidocznionych kolorem na załączonym planie” oraz podano aktualnych (w dacie podjęcia) 

właścicieli działek. Powierzchnia proponowanego parku kulturowego  to: 30,0279 hektarów. Obszar 

planowanego parku kulturowego w mieście Wislica jest taki sam jak obszar wskazany we wniosku o uznanie 

za Pomnik Historii: WIŚLICA – HISTORYCZNY ZESPÓŁ URBANISTYCZNY, który został opracowany przez 

naukowców z Politechniki Krakowskiej oraz złożony do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
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MAPA (plan) przedstawiająca przebieg granic planowego parku kulturowego na terenie miasta Wiślica, 

który jest taki sam jak obszar wskazany we wniosku o uznanie za Pomnik Historii: 

 pod nazwą "Wiślica – historyczny zespół urbanistyczny” i został opracowany przez naukowców z 

Politechniki Krakowskiej oraz został złożony do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XL/300/2018

Rady Miejskiej w Wislicy

z dnia 28.06.2018r.

w sprawie podjęcia prac nad utworzeniem parku kulturowego na terenie miasta Wiślica pod nazwą

"Wiślica – historyczny zespół urbanistyczny"

Utworzenie parku kulturowego pozwoli na ochronę obszaru najcenniejszego kulturowo, między innymi

historycznej struktury przestrzennej miasta. Pozwoli również na wprowadzenie zasad mających na celu

ochronę wartości krajobrazu tej części miasta, związanej z początkami i rozwojem miasta. Park kulturowy

pozwoli na realizację skoncentrowanych terytorialnie działań na rzecz ochrony tożsamości kulturowej miasta

i prowadzenie ich w sposób zaplanowany i skoordynowany. Będzie także dodatkowym narzędziem w

prowadzeniu procesu rewitalizacji, zapewniając jej kompleksowość oraz działania w ścisłej współpracy ze

społecznością lokalną. Umożliwi również podejmowanie działań przekładających się na zwiększenie

atrakcyjności zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw

sprzyjających wzrostowi środków finansowych. Ponadto park kulturowy będzie formą popularyzowania i

upowszechniania wiedzy o zabytkach oraz ich znaczeniu dla historii i kultury miasta. Obszar planowanego

parku kulturowego w mieście Wislica jest tożsamy z obszarem wskazanym we wniosku o uznanie za Pomnik

Historii: WIŚLICA – HISTORYCZNY ZESPÓŁ URBANISTYCZNY, który został opracowany przez naukowców z

Politechniki Krakowskiej oraz złożony do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podjęcie prac nad

utworzeniem parku kulturowego na terenie miasta Wiślica pod nazwą "Wiślica – historyczny zespół

urbanistyczny” nie powoduje żadnych skutków finansowych.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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