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UCHWAŁA NR XX/123/2016
RADY GMINY ANDRZEJEWO
z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie utworzenia parku kulturowego o nazwie „Park Kulturowy Kardynała Stefana Wyszyńskiego”
w Andrzejewie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446) oraz art. 16 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Warszawie, uchwala się co następuje:
§ 1. Na obszarze Gminy Andrzejewo, we wsi Andrzejewo, tworzy się park kulturowy o nazwie „Park
Kulturowy Kardynała Stefana Wyszyńskiego”, zwany dalej parkiem kulturowym.
§ 2. 1. Park kulturowy obejmuje działki oznaczone nr geodezyjnymi 815 i 818 obręb Andrzejewo, gmina
Andrzejewo, o łącznej powierzchni 5,71 ha.
2. Granice parku kulturowego określa załącznik graficzny, stanowiący integralną część niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Ochroną konserwatorską w ramach parku kulturowego objęte są następujące elementy:
1) założenie plebańsko-ogrodowe w Andrzejewie z XVII w. na które składają się: cmentarz przykościelny,
układ przestrzenny zabudowań plebańskich, teren parku z dwoma stawami i zatoką nad rzeką Brok Mały
oraz układ ciągów komunikacyjnych – wpisane do rejestru zabytków województwa mazowieckiego decyzją
KL-WKZ-5340/4/84 z dnia 27 stycznia 1984 r.,
2) murowany kościół parafialny z 1606 r. pw. Św. Bartłomieja – wpisany do rejestru zabytków województwa
mazowieckiego decyzją nr KL.IV.R.163/44/58 z dnia 08.07.1958 r. pod nr A-636,
3) stara plebania,
4) stodoła drewniana,
5) spichlerz drewniany.
2. Obiekty dziedzictwa kulturowego objęte ochroną konserwatorską, o których mowa w ust. 1 określa
załącznik graficzny.
§ 4. Na terenie parku kulturowego przyjmuje się następujące sposoby ochrony:
1) utrzymanie w stanie trwałym założenia plebańsko-ogrodowego posiadającego zindywidualizowaną formę
terenową, w tym układu ciągów komunikacyjnych z możliwością ich ewaluacji,
2) rewitalizacja i utrzymanie kościoła w historycznej formie architektonicznej z poszanowaniem detalu
architektonicznego i wyposażenia wnętrza,
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3) rewitalizacja i utrzymanie budynku starej plebanii, stodoły drewnianej oraz spichlerza drewnianego
z zachowaniem dotychczasowej formy architektonicznej z możliwością nadania im nowych funkcji
użytkowych.
§ 5. Szczegółowe warunki sposobu ochrony wartości kulturowych parku określi plan ochrony sporządzony
przez Wójta Gminy Andrzejewo w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
§ 6. Na terenie parku kulturowego obowiązują następujące zakazy:
1) prowadzenia działalności przemysłowej,
2) składowania lub magazynowania odpadów, z wyjątkiem odpadów komunalnych umieszczonych
w pojemnikach,
3) umieszczania napisów i innych znaków niezwiązanych z ochroną parku kulturowego, z wyjątkiem tablic
informacyjnych, znaków drogowych oraz znaków związanych z porządkiem i bezpieczeństwem
publicznym.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrzejewo.
§ 8. Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Jarosław Sołowiński
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