
 

 
III.4. WALORY KRAJOBRAZOWE I WARTOŚCI KULTUROWE ORAZ ICH OCHRONA 

PRAWNA 
 
METODYKA 
 

W ramach opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa śląskiego wykonano następujący zakres prac: 
 
Rozpoznanie zasobów dziedzictwa kulturowego 

 
W celu przybliżenia historycznych warunków rozwoju gospodarczego województwa 

śląskiego przedstawiono obszar województwa na tle historycznych podziałów regionalnych. 
Następnie dokonano rozpoznania zasobów dziedzictwa kulturowego na podstawie analizy 
dostępnych informacji zawartych w rejestrze zabytków, ewidencji dóbr kultury a także  
w innych dostępnych opracowaniach i materiałach dokumentacyjnych, w następujących 
grupach tematycznych: 

• przestrzenne elementy i formy krajobrazu kulturowego:   
- podstawowe elementy historycznego układu drożnego 
- historyczne układy urbanistyczne 
- historyczne układy ruralistyczne 
- zabytkowe założenia zieleni oraz krajobraz komponowany 
- zabytki przemysłu oraz kolonie robotnicze 
- zabytki archeologii 
- dzieła budownictwa obronnego 
- wybrane charakterystyczne dzieła oraz zespoły architektury i budownictwa 

• materialne formy dziedzictwa duchowego krajobrazu: 
- miejsca pamięci 
- sanktuaria 
- główne szlaki pielgrzymek 

Wyniki analizy przedstawiono w formie pisemnej w tekście opracowania, w części 
„Rozpoznanie zasobów dziedzictwa kulturowego województwa śląskiego” oraz graficznej      
w treści mapy II.4/1 „Dziedzictwo kulturowe województwa śląskiego - przestrzenne elementy          
i formy krajobrazu kulturowego” i mapy II.4/2 „Dziedzictwo kulturowe województwa śląskiego 
– materialne formy dziedzictwa duchowego krajobrazu”. 

 
Delimitacja obszarów krajobrazu kulturowego 

 
Obszar województwa śląskiego do tej pory nie został przebadany pod kątem wartości 

architektoniczno-krajobrazowych. Nieliczne prace z tego zakresu, obejmujące wybrane 
fragmenty terenu, nie są wystarczające do przeprowadzenia pełnej waloryzacji krajobrazu 
województwa. Na potrzeby niniejszego opracowania, na podstawie rozpoznania zasobów 
dziedzictwa kulturowego województwa, wyrywkowych wizji lokalnych i dostępnej 
dokumentacji archiwalnej, dokonano ogólnej oceny krajobrazów kulturowych co pozwoliło na 
wyodrębnienie rodzajów krajobrazów kulturowych województwa śląskiego. W pierwszej 
kolejności, przyjmując kryterium stopnia zachowania wartości historycznych i zabytkowych 
krajobrazów, dokonano generalnego podziału na:  

• obszary krajobrazów kulturowych o wartościach historycznych i zabytkowych 
• obszary krajobrazów kulturowych o zaniku wartości historycznych i zabytkowych 

krajobrazu 
Obszary o zaniku wartości historycznych i zabytkowych krajobrazu charakteryzują się 

postępującą degradacją krajobrazu wywołaną agresywnym i niekontrolowanym 
oddziaływaniem czynników antropogenicznych, powodujących widoczne naruszenie 
równowagi pomiędzy działalnością człowieka i elementami środowiska. Na tych terenach      
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w większości zostały zatarte elementy historycznej kompozycji krajobrazu. Obiekty                 
i wyizolowane obszary zabytkowe występujące na tych terenach są chronione poprzez wpis 
do rejestru zabytków. Obszary te, ze względu na brak czytelnych kompozycji historycznych 
krajobrazu, w niniejszym opracowaniu zostały wykluczone z dalszych analiz.  

Obszary krajobrazów kulturowych o wartościach historycznych i zabytkowych poddano 
dalszej analizie mającej na celu określenie rodzaju krajobrazu, przyjmując jako kryterium 
dominujący historyczny sposobów gospodarowania oraz specyfikę warunków 
przyrodniczych. W wyniku tej analizy podzielono krajobrazy o wartościach historycznych         
i zabytkowych na rodzaje w zależności od form gospodarowania, w wyniku których były 
kształtowane. Wyniki tej analizy przedstawiono w części „Podział obszarów krajobrazów 
kulturowych o wartościach historycznych i zabytkowych według form gospodarowania          
w wyniku których zostały ukształtowane” oraz w treści mapy „Dziedzictwo kulturowe 
województwa śląskiego – przestrzenne elementy i formy krajobrazu kulturowego”. 

 
Waloryzacja kulturowych krajobrazów o wartościach historycznych i zabytkowych  

 
W pierwszej kolejności, opierając się na kryterium funkcji społeczno-gospodarczej  

i stopnia zainwestowania terenu wyodrębniono krajobrazy miejskie i otwarte.  
Następnie, w celu delimitacji obszarów o walorach krajobrazowych, przyjmując 

kryterium stopnia zachowania historycznych kształtów krajobrazu, w grupie krajobrazów 
otwartych wyodrębniono:  

• harmonijne krajobrazy kulturowe o wartościach historycznych i zabytkowych  
• zdegradowane krajobrazy kulturowe o wartościach historycznych i zabytkowych 

Obszary krajobrazów harmonijnych uznano za obszary o walorach krajobrazowych. 
(Krajobraz kulturowy harmonijny to taki, w którym sposób użytkowania dostosowany jest do 
charakteru środowiska oraz zgodny z prawami nimi rządzącymi.  

Krajobraz kulturowy zdegradowany powstaje wtedy, gdy człowiek naruszy równowagę 
składników środowiska wywołując trwałe progresywne zmiany. 

Wyniki analizy przedstawiono w rozdziale „Waloryzacja krajobrazów kulturowych  
o wartościach historycznych i zabytkowych”. 

 
Ocena stanu ochrony prawnej obszarów krajobrazów kulturowych  

 
Oceniono stan i sposób realizacji ochrony obszarów krajobrazów kulturowych               

o walorach krajobrazowych przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi prawnych w zakresie 
określenia obszarów o walorach krajobrazowych objętych ochroną oraz realizacji zasad 
ochrony na obszarach objętych ochroną. 

Wyniki analizy przedstawiono w części  „Stan ochrony prawnej obszarów o walorach 
krajobrazowych”. 
 
Warunki zachowania, ochrony i kształtowania obszarów o walorach krajobrazu kulturowego 

 
Przedstawiono propozycje działań warunkujących zachowanie, ochronę i kształtowanie 

obszarów o walorach krajobrazowych. 
Sformułowano wnioski dotyczące realizacji ochrony walorów krajobrazu na terenach 

chronionych oraz niezbędnych działań pozwalających na przeprowadzenie pełnej waloryzacji 
krajobrazów kulturowych województwa. 

 
ROZPOZNANIE ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WOJEWÓDZTWA  ŚLĄSKIEGO 
 
Obszar województwa śląskiego na tle historycznych podziałów regionalnych 
 

Województwo śląskie leży w granicy następujących regionów historycznych: 
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• wschodniej części historycznych ziem Górnego Śląska (w tym dawne księstwa: 
Raciborskie, Cieszyńskie, Bytomskie, Siewierskie oraz wschodnia część księstwa 
Opolskiego i zachodnia część księstwa Zatorsko-Oświęcimskiego), 

• wysuniętej na wschód części Małopolski, 
• południowej części ziemi Łęczycko-Sieradzkiej. 

W okresie podziału dzielnicowego od 1138 obszar dzisiejszego województwa śląskiego 
znajdował się w zasięgu dzielnicy Śląskiej i Małopolskiej. 

W I-połowie XVI wieku obszar dzisiejszego województwa śląskiego znalazł się   
w granicy Polski i Czech – granica przebiegała wzdłuż zachodniego skraju Wyżyny 
Częstochowskiej i dalej, przecinając Dolinę Górnej Odry, wyznaczona była wzdłuż szczytów 
Beskidu Żywieckiego. 

W okresie zaborów od II-połowy XVIII wieku do początków XX wieku ziemie 
województwa śląskiego podzielone były granicami trzech zaborów – pruskiego, austriackiego 
i rosyjskiego. 

Południowo-zachodnia część województwa śląskiego przez Bramę Morawską 
sąsiadowała z terenem Moraw i Czech. Był to obszar, którym na teren Polski i Europy 
Wschodniej przenoszone były wartości kulturowe Europy Zachodniej. 

Przedstawione powyżej historyczne podziały obszaru dzisiejszego województwa 
śląskiego decydują o współczesnej wielokulturowości województwa i są odbierane w postaci 
bogactwa walorów środowiska kulturowego. 
 
Rozpoznanie zasobów dziedzictwa kulturowego 
 
Historyczny układ drożny 
 

• „Dolina Odry” – najdawniejszy szlak handlowy, przecinający dzisiejsze województwo 
śląskie, łączący południe i północ Europy Środkowej. Najważniejszym miastem tego 
szlaku, położonym w granicach dzisiejszego województwa śląskiego, jest Racibórz – 
wzmiankowany już przez Gala Anonima w 1108 roku jako wczesnośredniowieczny 
gród położony przy przeprawie przez Odrę. Trakty drogowe prowadzone były po obu 
stronach doliny rzeki w kierunku północ-południe. Odgałęzieniem tego szlaku był trakt 
z Raciborza w kierunku wschodnim do Krakowa przez Rybnik, Żory, Pszczynę 

• „Strada Magna” – jeden z najważniejszych szlaków drogowych średniowiecza łączący 
Gniezno i Poznań z Krakowem. Prowadził on przez miasta: Żarnowiec – gród 
wzmiankowany 1100 r., ośrodek Opola, Lelów wzmiankowany 1193 r., Mstów – 
wzmiankowany w 1193 r., Kłobuck i Krzepice. Droga ta już w XV wieku straciła swe 
znaczenie na rzecz nowego połączenia Wielkopolski z Krakowem przez 
Ogrodzieniec, Włodowice, Żarki, Częstochowę i dalej Kłobuck i Krzepice. Od tego 
szlaku, w Żarkach odchodziła droga do Wrocławia przez Koziegłowy, Woźniki, 
Koszęcin, Lubliniec 

• Trakty łączące zachodnią Europę ze wschodem przez Wrocław i Kraków. Pierwszy – 
„górny” biegł przez Toszek, Pyskowice, Bytom, Czeladź, Będzin i Sławków. Drugi – 
„dolny” przechodził przez Toszek, Pyskowice, Gliwice, Mikołów i Bieruń 

• Szlaki łączące Kraków z Wiedniem: 
- „Trakt Cesarski” – pierwsza bita szosa zbudowana w latach 1776-1790 

biegnąca przez Cieszyn –Skoczów, Bielsko 
- „Gościniec Kocierski” – bita szosa zbudowana w latach 1784-1788, 

wytyczająca najkrótsze połączenie pomiędzy Krakowem i Wiedniem przez 
Przełęcz Kocierską, Żywiec, Milówkę Rajczę, Sól  

• Droga doliną Olzy z Milówki do Jablonkowa 
• Dawna droga z Żywca do Krakowa doliną Łękawki 
• Połączenie Żywca z Bielskiem przez Kotlinę Żywiecką 
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Zabytki archeologiczne 
 

Z terenu województwa śląskiego do rejestru zabytków jest wpisanych 228 obiektów 
archeologicznych, w tym: 

• 179 obiektów, to stanowiska pochodzące z pradziejów i średniowiecza, 
• 46 obiektów, to pozostałości siedzib możnowładców i obiektów typu grodowego 

posiadające formy przestrzenne – tzw. grodziska, w tym trzy nie zlokalizowane. 
Większe skupiska stanowisk pochodzących z pradziejów i średniowiecza zlokalizowane 

są w powiecie raciborskim, po zachodniej stronie doliny Odry i w powiecie kłobuckim, w 
części środkowej i w rejonie doliny Warty. Intensywne osadnictwo pradziejowe na tych 
terenach potwierdzają prowadzone od końca lat 70. XX-wieku badania powierzchniowe w 
ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski, a także liczne wnioski o wpis stanowiska 
archeologicznego do rejestru z terenu gminy Rudnik (powiat raciborski). W ramach badań 
terenowych realizowanych podczas Archeologicznego Zdjęcia Polski zidentyfikowano 
również lokalne skupienia osadnicze nie wpisane do rejestru. Obiekty te nie są uwidocznione 
w niniejszym opracowaniu. 

Obiekty typu grodziska rozrzucone są równomiernie na terenie województwa, 
niewielkie ich zagęszczenie można zaobserwować w powiecie gliwickim. 

 
Dzieła budownictwa obronnego 
 
Zamki 
 

Przekazy historyczne informują o dużej ilości zamków budowanych na trenie 
dzisiejszego województwa śląskiego. Wiele z nich pozostaje nie zlokalizowanych, w tym 
również obiekty wpisane do rejestru zabytków. 

W niniejszym opracowaniu zlokalizowano 38 zamków, z których: 
• 22 zamki są zachowane w postaci trwałej ruiny, część z nich została odrestaurowana, 

cztery wybudowane na skałach być może pełniły jedynie funkcje strażnicy 
• 12 zamków przebudowano lub ich fragmenty zostały wbudowane w obiekty 

późniejsze 
• 4 zamki zachowane są w formie fundamentów przykrytych ziemią 

Zamki znajdujące się na terenie województwa śląskiego były wznoszone w okresie od 
XIII do XVII wieku. Dwa ze zlokalizowanych zamków (Racibórz, Sławków) pochodzą z XIII 
wieku. Większość zamków pochodzi z XIV wieku (Będzin, Bielsko, Bobolice, Cieszyn, 
Grodziec, Kobiernice, Koziegłowy, Lelów, Łutowiec, Mirów, Olsztyn, Ostrężnik, Podzamcze, 
Przewodziszowice, Rybnik, Ryczów, Siewierz, Smoleń, Suliszowice, Świerklaniec, Toszek, 
Udórz, Morsko, Żarnowiec). Największe zgrupowanie zamków z tego okresu znajduje się  
w rejonie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie zostały wzniesione wzdłuż ówczesnej 
granicy pomiędzy Śląskiem i Małopolską. Cztery z wymienionych zamków (Ryczów, 
Świerklaniec, Udórz, Żarnowiec) nie są wpisane do rejestru zabytków. 

Na wiek XV datowane są obiekty z Gliwic, Kończyc Małych, Żywca i Grojca k/Żywca. 
Z XVI wieku pochodzą zamki w Chudowie, Kamieńcu, Tworkowie i Zbrosławicach.      
W XVII wieku został wzniesiony zamek  Siedlecki (obecnie w granicach Sosnowca). 
Ze względu na brak badań nie jest datowany zamek w Tarnowicach Starych. 
 
Twierdze bastionowe 
 

Na terenie województwa śląskiego zlokalizowano 5 twierdz bastionowych 
(Częstochowa – klasztor o. Paulinów, Danków, Krzepice. Pilica, Łodygowice) pochodzących 
z XVII wieku. W dwóch przypadkach powstały one w miejscu zniszczonych zamków 
wcześniejszych. 
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Fortyfikacje XX-wieczne 
 

Na trenie województwa śląskiego znajduje się największy i ciągle jeszcze najlepiej 
zachowany w Polsce kompleks fortyfikacji okresu międzywojennego oraz znacząca część 
fortyfikacji niemieckich z okresu II wojny światowej. Fortyfikacje te rozmieszczone są 
nierównomiernie na obszarze od Częstochowy przez obszar Aglomeracji Katowickiej po 
rejon Cieszyna i Beskidy.    

Część środkową pasa fortyfikacji stanowi „Obszar Warowny Śląsk” ciągnący się na 
przestrzeni 60 kilometrów, od Przeczyc do rzeki Gostynki. W 1939 roku składał się on z 175 
budowli, w tym 9 punktów oporu. 

W Węgierskiej Górce znajduje się fort artyleryjski „Waligóra”. Stanowił on samodzielną 
formację obronną południowo-zachodniego skrzydła Armii Kraków. 

Niemieckie fortyfikacje zaczepno-obronne z lat 40-tych rozmieszczone na terenie 
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz pomiędzy Bytomiem i Tarnowskimi Górami. 
 
Historyczne miasta 
 

W granicach województwa śląskiego znajduje się 45 miast historycznych. Większość z 
nich leży na trasach ważnych historycznych szlaków drogowych. Duża część miast 
pozostających w granicy zaboru rosyjskiego, ok. roku 1870, po powstaniu styczniowym, 
utraciła prawa miejskie i tylko niektóre z nich odzyskały je w XX-wieku. W granicy 
województwa śląskiego znajdują się: 

• 32 historyczne miasta, posiadające obecnie prawa miejskie, których układ 
urbanistyczny wpisany jest do rejestru zabytków: Będzin – prawa miejskie 1358, Biała 
– prawa miejskie 1723, Bielsko – prawa miejskie przed 1327, Bieruń – prawa miejskie 
1387 do 1742 i ponownie 1865 z nazwą Bieruń Stary, Bytom – prawa miejskie 1254, 
Cieszyn – prawa miejskie przed 1263 r., Czeladź – prawa miejskie przed 1399,          
w okresie 1870-1919 pozbawiony praw miejskich, Częstochowa – prawa miejskie 
przed 1377, Gliwice – prawa miejskie przed 1276 (1254?), Kłobuck – prawa miejskie 
1339-44 - okres lokacji, w okresie 1870-1919 pozbawiony praw miejskich, Koziegłowy 
– prawa miejskie 1402, w okresie 1870-1950 pozbawiony praw miejskich, Lubliniec – 
prawa miejskie 1300, Miasteczko Śląskie – prawa miejskie 1561, w okresie 1742-
1866 oraz 1945-1963 pozbawiony praw miejskich, od 1975 do 1994 w granicach 
Tarnowskich Gór, Mikołów – prawa miejskie 1547, Mysłowice – prawa miejskie przed 
1360, w okresie 1744-1861 pozbawiony praw miejskich, Pilica – prawa miejskie przed 
1394, w okresie 1870-1994 pozbawiony praw miejskich, Pszczyna – prawa miejskie 
1327, Pyskowice – prawa miejskie 1327, Racibórz – prawa miejskie przed 1235 
(1211-1217?), Rybnik – prawa miejskie przed 1308, Siewierz – prawa miejskie przed 
1304, Skoczów – prawa miejskie przed 1327, Sławków – prawa miejskie 1286,          
w okresie 1870-1958 pozbawiony praw miejskich, w latach 1975-84 w granicach 
Dąbrowy Górniczej, Sośnicowice – prawa miejskie 1506, w okresie 1742-1853 
pozbawione praw miejskich, Strumień– prawa miejskie 1482, Tarnowskie Góry – 
prawa miejskie 1526 - wolne miasto górnicze, Toszek – prawa miejskie przed 1309, 
Wodzisław Śląski – prawa miejskie przed 1257, Woźniki – prawa miejskie przed 1310 
(1270?), Żarki – prawa miejskie przed 1382, lokowane ponownie w 1720 r. na nowym 
miejscu, w okresie 1870-1949 pozbawiony praw miejskich, Żory – prawa miejskie 
1272, Żywiec – prawa miejskie przed 1327 (po 1272). 

• 6 historycznych miast, które utraciły prawa miejskie, ale ich układ urbanistyczny 
wpisany jest do rejestru zabytków: Mrzygłód – prawa miejskie,  włączony w granice 
Myszkowa, Mstów – prawa miejskie 1278-1870, Olsztyn – prawa miejskie 1488-1870, 
Przyrów, Włodowice, Żarnowiec – prawa miejskie przed 1340, utrata praw miejskich 
1869. 

• 4 historyczne miasta, posiadające obecnie prawa miejskie, których układ 
urbanistyczny nie jest wpisany do rejestru zabytków - Koniecpol – prawa miejskie 
1443, w okresie 1870-1927 pozbawiony praw miejskich, Ogrodzieniec – prawa 
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miejskie 1386, w okresie 1870-1973 pozbawiony praw miejskich, Szczekociny – 
prawa miejskie 1398, w okresie 1870-1923 pozbawiony praw miejskich (XVIII-
wieczny układ miasta skomponowany wspólnie z barokową rezydencją), Krzepice – 
prawa miejskie przed 1357, w okresie 1870-1919 pozbawiony praw miejskich, 

• 3 historyczne miasta, które utraciły prawa miejskie i ich układ urbanistyczny nie jest 
wpisany do rejestru zabytków: Janów – prawa miejskie 1696-1870, Kromołów – 
prawa miejskie przed 1389-1870, od 1977 włączony w granice Zawiercia, Lelów – 
prawa miejskie 1340-1870, w 1354 miasto przeniesione na obecne miejsce. 

• Układy zabudowy małomiasteczkowej zachowane są w 8 historycznych miastach – 
Kromołów, Siewierz, Mstów, Przyrów, Szczekociny, Blachownia, Żarki, Żarnowiec. 

 
Obszar gospodarki rolniczej 
 
Układy ruralistyczne 
 

Znaczna część wsi położonych na terenie województwa śląskiego sięga swoimi 
korzeniami okresu średniowiecza, w tym niektóre wsie pochodzą z okresu początków 
kształtowania się państwa polskiego. W dużej części kształty wsi oraz związane z nimi 
rozłogi pól przetrwały prawie 1000-letni okres historii i są czytelne obecnie. Niestety 
dostępne informacje oraz dane dotyczące historii osadnictwa i układów wiejskich są 
wyrywkowe i nie uporządkowane. Dlatego w niniejszym opracowaniu pominięto szczegółowe 
rozpoznanie tego zagadnienia. Problematyka ta wymaga uporządkowania danych i podjęcia 
działań badawczych. 
 
Charakterystyczne  zespoły zabudowy i dzieła architektoniczne obszarów rolniczych 
 

W celu charakterystyki przestrzeni obszarów gospodarki rolniczej, w niniejszym 
opracowaniu przedstawiono zasięgi występowania niektórych charakterystycznych obiektów, 
takich jak specyficzne rodzaje zagród oraz budownictwo drewniane (obiekty świeckie, 
kościoły drewniane). 

Na terenie województwa śląskiego zlokalizowano: 
• 8 wsi, gdzie występują zagrody „śląskie” (frankońskie) – 6 z nich zlokalizowanych jest 

na terenie powiatu raciborskiego, 
• 3 wsie, gdzie występują zagrody „bauerskie” – wszystkie zlokalizowane na terenie 

powiatu pszczyńskiego, 
• 8 zagród młynarskich – 4 z nich zlokalizowane są w północno-wschodniej części 

województwa. 
Przedstawiono lokalizację 127 kościołów drewnianych, z których 60 obecnie nie 

istnieje. Najwięcej kościołów drewnianych uległo zniszczeniu w południowo-zachodniej           
i w zachodniej części województwa na terenie powiatów: gliwickiego, raciborskiego, 
wodzisławskiego, pszczyńskiego, cieszyńskiego. 

Duże skupiska świeckiego budownictwa drewnianego występują na terenach górskich 
w Istebnej, Jaworzynce i Koniakowie oraz w Milówce i Wiśle. Pojedyncze świeckie obiekty 
drewniane zachowane są przede wszystkim w północnej i północno-wschodniej części 
województwa. 

W rejonie Żywca i Milówki zlokalizowano istniejące i nieistniejące obiekty drewniane 
projektowane przez K. Pietschę – nadwornego architekta Habsburgów (5 obiektów). 
 
Założenia rezydencjonalne, krajobraz komponowany 
 

W granicach województwa śląskiego zidentyfikowano ogółem 265 obiektów 
rezydencjonalnych, w tym: 

• 92 założenia pałacowo-parkowe, z których 80 jest wpisanych do rejestru zabytków,     
w tym wybitne zespoły o charakterze barokowym (Kruszyna – XVII wiek, 
Szczekociny, Sośnicowice, Czechowice, Gzichów /obecnie w granicach Będzina/, 
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Bycina – XVIII wiek) i krajobrazowym, z których 6 zostało określonych jako obszary 
krajobrazu komponowanego (Pszczyna, Rudy, Świerklaniec, Repty, Koszęcin, 
Żywiec), 

• 145 założeń dworsko-parkowych, z których 86 jest wpisanych do rejestru zabytków, 
• 21 założeń folwarcznych, z których 12 jest wpisanych do rejestru zabytków, 
• 6 założeń klasztornych, z których 2 są wpisane do rejestru zabytków, a jeden – 

Klasztor Jasnogórski – został uznany za Pomnik Historii. 
 
Obiekty przemysłowe 
 
Kolonie robotnicze 
 

Największe nagromadzenie osiedli robotniczych i urzędniczych jest zlokalizowanych na 
terenie Wyżyny Katowickiej w granicach tzw. Aglomeracji Katowickiej. 

 
Zabytki techniki 
 

Wśród zabytków techniki wyszczególniono obiekty z następujących działów przemysłu: 
energetyka, elektrownie, hutnictwo, górnictwo, górnictwo kruszcowe, koksownie, huty szkła, 
przemysł papierniczy, wapienniki i cementownie, kuźnie, przemysł maszynowy, komunikacja, 
hydrotechnika, przemysł spożywczy, radiokomunikacja, fabryka fajek, fabryka kapeluszy, 
fabryka zapałek, maszyny drukarskie, włókiennictwo, gazownictwo, przemysł drzewny i inne.  

Najwięcej obiektów przemysłu ciężkiego zlokalizowanych jest na terenie miast 
Aglomeracji Katowickiej, począwszy od Gliwic i skończywszy na Dąbrowie Górniczej. 
Mniejsze skupisko podobnych obiektów znajduje się pomiędzy Rybnikiem i Wodzisławiem. 
Obiekty związane z przemysłem włókienniczym zlokalizowane są w rejonie Bielska-Białej. 
Obiekty związane z przemysłem drzewnym i papierniczym zlokalizowane są w dolinie Soły 
pomiędzy Beskidem Śląskim i Żywieckim, w okolicach Żywca oraz w dolinie Koszarawy. 
Obiekty przemysłu spożywczego rozrzucone są przede wszystkim w północno-wschodniej 
części województwa oraz w okolicy Skoczowa,  Cieszyna, Tych i Żywca. 

Jako zabytek techniki, do rejestru zabytków wpisano fragment trasy kolei wąskotorowej 
łączący Gliwice z Marklowicami. 

 
Założenia zieleni o charakterze publicznym 
 

Znaczący rozwój założeń zieleni o charakterze publicznym przypada na wiek XIX        i 
należy go wiązać z rozwojem miast. Można je podzielić na założenia ogólnodostępne            
i założenia o specjalnym przeznaczeniu. Wśród założeń ogólnodostępnych w opracowaniu 
wyróżniono: 

• parki miejskie – 14 obiektów, z czego 2 są wpisane do rejestru zabytków; największe 
ich skupisko obserwujemy na terenie XIX-wiecznego okręgu przemysłowego, 

• parki przy kościele – 2 obiekty wpisane do rejestru zabytków (Istebna, Przyłęg), 
Do założeń o specjalnym przeznaczeniu zaliczono: 

• parki uzdrowiskowe – 3, w tym 2 obiekty wpisane do rejestru – Goczałkowice, 
Jastrzębie Zdrój, 

• parki sanatoryjne (Rajcza) i szpitalne (5 obiektów, z czego 2 są wpisane do rejestru – 
Chorzów), 

• kalwarie – 2 obiekty, z czego 1 wpisany jest do rejestru zabytków (Piekary Śląskie). 
 
Materialne formy dziedzictwa duchowego krajobrazu 
 

W ramach badań nad obrazem duchowego dziedzictwa kulturowego obszaru 
województwa śląskiego przeanalizowano miejsca upamiętniające szczególne wydarzenia 
historyczne oraz wyodrębniono istniejące miejsca kultu religijnego.  
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Miejsca pamięci 
 

Na terenie województwa śląskiego wyodrębniono następujące obiekty upamiętniające 
wydarzenia historyczne:  

• kopce istniejące – 1 obiekt 
• kopce nieistniejące – 2 obiekty 
• pomniki i miejsca pamięci związane z powstaniem styczniowym – 174 obiektów 
• pomniki i miejsca pamięci żołnierzy wojsk obcych – 156 obiektów 
• ściana pamięci – 4 obiekty 
• relikwie – 3 obiekty 
• kwatery żołnierzy polskich – 9 obiektów 
• Judaica – 10 obiektów 
• cmentarze ewangelickie – 2 obiekty 
• pomniki i miejsca pamięci powstałe przed XX wiekiem – 45 obiektów 
• pomniki i miejsca pamięci związane z I i II wojną światową – 585 obiektów 
• pomniki i miejsca pamięci powstałe po 1945 roku – 27 obiektów 
• pola bitew – 6 obiektów 

 
Sanktuaria 
 

Na terenie województwa śląskiego znajdują się następujące miejsca kultu religijnego: 
• Jasna Góra – pomnik historii 
• Sanktuaria ponadregionalne – 4 obiekty (Piekary Śląskie, Pszów – pisane do rejestru 

zabytków, oraz Turza Ślaska i Żarki-Leśniów) 
• Sanktuaria regionalne – 10 obiektów, (Bujaków, Święta Anna wpisane do rejestru 

zabytków, Chorzów, Jankowice Rybnickie, Kamyk, Mstów, Lubecko, Rudy, Racibórz) 
• Sanktuaria diecezjalne – 24 obiekty, w tym Częstochowa, ul. Krakowska, Dąbrowa 

Górnicza, Dąbrowa Górnicza – Gołonóg wpisane do rejestru zabytków oraz Bielsko-
Biała, Rychwałd, Częstochowa, Częstochowa, Częstochowa, Koziegłowy, 
Myszków/Mrzygłód, Będzin-Syberka, Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce, Jaworzno, 
Ogrodzieniec, Pilica-Biskupice, Sosnowiec, Sosnowiec-Zagórze, Wojkowice 
Kościelne 

• Sanktuaria lokalne – 7 obiektów, w tym Katowice-Bogucice, Cieszyn wpisane do 
rejestru zabytków, oraz Chybie, Kończyce Małe, Pierściec, Szczyrk Na Górce, 
Częstochowa, Częstochowa, Rybna, Wąsosz, Zawiercie Skarzyce, Gliwice, Lelów, 
Pietrowice Wielkie 

• Miejsca szczególne, ale nie sanktuaria – 3 obiekty (Katowice-Panewniki, Gliwice, 
Skoczów) 

Największym sanktuarium naszego województwa jest Jasna Góra. W opracowaniu 
przedstawiono trasy pielgrzymek na Jasną Górę, takie jak: pielgrzymki warszawskiej, 
pielgrzymki sieradzkiej, pielgrzymki krakowskiej, pielgrzymek śląskich (Dolny i Górny Śląsk). 

W opracowaniu przedstawiono również miejscowości, w których zlokalizowane są XVIII 
wieczne figury Jezusa Chrystusa upadającego pod krzyżem wyznaczające miejscowości,  
z których wyruszały pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej oraz trasę przemarszu. 
 
PODZIAŁ OBSZARÓW KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH O WARTOŚCIACH HISTORYCZNYCH I  
ZABYTKOWYCH WEDŁUG FORM GOSPODAROWANIA W WYNIKU KTÓRYCH ZOSTAŁY 
UKSZTAŁTOWANE  

 
Na terenie województwa śląskiego wyodrębniono następujące grupy krajobrazów 

kulturowych o wartościach historycznych i zabytkowych kształtowanych w wyniku 
specyficznych form gospodarowania: 
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Krajobraz pocysterski 
 

Obejmuje obszar położony we wschodniej części Kotliny Raciborskiej, kształtowany 
pod wpływem ponad 500-letniego gospodarowania zakonu cystersów, a następnie książąt 
raciborskich. Centrum obszaru stanowi miejscowość Rudy położona nad rzeka Rudą w 
otoczeniu dużego kompleksu leśnego – miejsce lokalizacji klasztoru. W skład zespołu 
klasztornego wchodzą: średniowieczne claustrum i kościół konwentualny, barokowa 
rozbudowa założenia, kaplica mariacka, elewacja zachodnia kościoła, pałac opacki. W XIX 
wieku zespół klasztorny został adaptowany na rezydencję książąt raciborskich, ogrody 
klasztorne zostały przekształcone w park krajobrazowy. 

Struktury funkcjonalno-przestrzenne ukształtowane w wyniku gospodarowania 
cystersów, a następnie książąt raciborskich, widoczne są do dzisiaj. Z Rud w układzie 
promienistym rozchodzą się drogi obsługujące tereny leśne i położone po zewnętrznej 
stronie obszarów leśnych tereny rolne. Towarzyszą im: leśniczówki (Obory, Krasiejów, Buk     
i inne), pocysterskie zespoły dworskie (Łężczok, Stodoły, Zwonowice), łańcuchowe stawy 
rybne, pozostałości gorzelni, kopalń rud żelaza, kuźnic i hut a także aleje i zespoły zieleni 
komponowanej (Park „Pod Dębem”, „Uroczysko Buk”) oraz figury przydrożne i krzyże             
z korpusem malowanym na blasze. 

W Kaplicy Maryjnej w Rudach rozwinął się ruch kultowo-pątniczy (sanktuarium 
regionalne). 
 
Krajobraz warowni jurajskich 

 
Obejmuje obszar położony na Wyżynie Częstochowskiej, inaczej zwanej Jurą, 

charakteryzujący się szczególnymi formami przyrodniczymi – urozmaiconą rzeźbą terenu, 
różnorodnością gleby, licznymi ostańcami skalnymi i jaskiniami. Ze względu na swoje walory 
obronne, od pradziejów wykorzystywany był jako teren osadniczy i obronny. Człowiek 
gospodarując zgodnie z warunkami przyrodniczymi, stworzył tam mozaikę krajobrazów 
rolno-leśnych z rozrzuconymi niewielkimi miastami o charakterze małomiasteczkowym            
i wioskami zazwyczaj z czytelnym układem ruralistycznym. 

W średniowieczu (wiek XIV), na wyniosłych ostańcach skalnych wzniesiono tam liczne 
zamki i strażnice – uważane obecnie za najbardziej charakterystyczne obiekty krajobrazu 
Jury. Zamki w ciągu XV i XVI wieku były przebudowywane zgodnie z wymogami sztuki 
wojennej, by następnie popaść w ruinę. W krajobrazie Jury zaznaczają się również inne 
obiekty zabytkowe, m.in.: klasztory (Wancerzów, Leśniewo obecnie dzielnica Żarek), 
kościoły (Pilica, Żarki, Olsztyn), twierdza bastionowa – Pilica, założenie pałacowo-parkowe 
wraz z obszarem krajobrazu komponowanego w Złotym Potoku, założenia dworskie oraz 
licznie zachowane obiekty budownictwa drewnianego. 

 
Krajobraz gospodarki stawowej 

 
Obejmuje obszar Kotliny Raciborskiej, Kotliny Ostrawskiej, Doliny Górnej Wisły. Są to 

tereny podmokłe leżące na wododziale Odra – Wisła oraz w dolinach tych rzek i ich 
dopływów. Na tych terenach co najmniej od średniowiecza zakładano stawy przeznaczone 
do hodowli ryb. Obiekty te, w dużej części, zachowane są do czasów współczesnych i nadal 
wykorzystywane dla celów hodowlanych. Niektóre z nich objęte są ochroną na podstawie 
ustawy o ochronie przyrody (Łężczok, Wielikąt). 
 
Krajobraz górnictwa kruszcowego 

 
Obejmuje fragment Garbu Tarnogórskiego położony wokół Tarnowskich Gór, na którym 

przynajmniej od XIII wieku prowadzono eksploatację kruszców (srebro i ołów). Zachowane 
są  tam ślady dawnej działalności górniczej w postaci: pól górniczych z piargami, warpiami i 
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hałdami, licznych sztolni, w tym najdłuższej „Sztolni Fryderyka” drenującej wody z terenów 
wydobycia do rzeki Dramy. 

 
Krajobraz rolniczy o cechach historycznych 

 
Obszary krajobrazu rolniczego o cechach historycznych zachowały się na północnym 

wschodzie i północy województwa, wcinają się w okolicach Lublińca pomiędzy tereny leśne 
dolin Liswarty i Małej Panwi, obejmują tereny na zachód od Tarnowskich Gór i Gliwic oraz 
położone w rejonie Raciborza, a także tereny rolnicze obszarów górskich. 

Krajobrazy tych terenów są wynikiem panujących warunków przyrodniczych oraz 
stosunków społeczno-gospodarczych. Początki procesu tworzenia tego krajobrazu sięgają 
swymi korzeniami czasów średniowiecza. Na przestrzeni wieków podlegał on ewolucji 
związanej z rozwojem kultury rolnej – trójpolowy system uprawy, tworzeniem się wielkiej 
własności ziemskiej od XV-XVI wieku, uwłaszczeniem chłopów w XIX wieku, a na naszych 
oczach podlega także przemianom czasów współczesnych. Wnętrza krajobrazu terenów 
rolniczych  tworzą  wyznaczone granicami lasów  polany rozłogów pól i pastwisk przecięte 
układem alei i dróg, strugami wodnymi, stawami, wilgotnymi łąkami. Węzłami kulturowymi 
tych obszarów są wsie i osady zaznaczone w krajobrazie przez skupiskami dachów 
zabudowy wtopionej w korony drzew, nad którymi górują wieże kościółków.  

 
Krajobraz leśny o cechach historycznych 

 
Obszary kulturowego krajobrazu leśnego obejmują wszystkie lasy województwa 

śląskiego w tym duże kompleksy leśne, takie jak: lasy Beskidu Śląskiego, Żywieckiego          
i Małego, lasy pszczyńskie i raciborskie a także lasy położone w dolinie Małej Panwi i dolinie 
Liswarty. Intensywne antropogeniczne przemiany kompleksów leśnych rozpoczęły się w XIX 
wieku i związane były z dużym zapotrzebowaniem na drewno w związku z rozwojem 
hutnictwa i górnictwa oraz przemysłu drzewnego. Stosowane na dużych obszarach zręby 
zupełne oraz introdukowanie obcych gatunków dla uzyskania pożądanych cech drewna, 
spowodowały zmiany gatunkowe lasów. Pierwotne biocenozy leśne zachowały się jedynie      
w nielicznych, trudnodostępnych rejonach. 
 
Krajobraz XIX -wiecznego okręgu przemysłowego 

 
Jest to obszar położony na Wyżynie Katowickiej obejmujący jeden z największych XIX-

wiecznych okręgów przemysłowych Europy. Należą do niego miasta: Gliwice, Zabrze, 
Bytom, Siemianowice Śląskie, Chorzów, Świętochłowice, Ruda Śląska, Katowice, Będzin       
i Sosnowiec. Charakterystycznym elementem krajobrazu tego obszaru są:  

• pochodząca z przełomu XIX i XX wieku zabudowa śródmiejska większych miast  z 
kształtowanymi wnętrzami urbanistycznymi, wybitnymi dziełami architektury 
i budownictwa, terenami zieleni miejskiej (Gliwice, Zabrze, Bytom, Katowice, 
Chorzów) 

• wiejskie układy funkcjonalno-przestrzenne pełniące funkcje miejskie (Siemianowice 
Śląskie, Ruda Śląska, Świętochłowice, dzielnice większych miast) 

• liczne osiedla robotnicze – przede wszystkim zespoły domów z czerwonej cegły tzw.  
„familoki” nadające koloryt miastom, w tym m.in.: „osiedla ogrody”, samowystarczalne 
dzielnice mieszkaniowe przy zakładzie pracy, kwartały zabudowy włączone w układ 
miejski 

• XIX-wieczne zespoły obiektów przemysłu ciężkiego, w tym zakłady obecnie 
nieczynne 

• tereny poprzemysłowe 
• obszary przekształcone w wyniku działań przemysłu, np. hałdy, wyrobiska, 

składowiska itd. 
• liczne trasy przemysłowych linii kolejowych 
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Krajobrazy miejskie   
 

Stanowią obszary węzłowe krajobrazu otwartego. Obejmują tereny miast będące 
obszarem dużej koncentracji nawarstwień kulturowych. Teren ośrodka historycznego miasta 
oraz pierścień zabudowy śródmiejskiej z okresu historyzmu są obszarami nagromadzenie 
obiektów zabytkowych w dużej części chronionych przez wpis do rejestru zabytków. Stan 
zachowania historycznych przestrzeni miejskich jest różny i zależy od okresu i stopnia 
intensywności przemian dziejowych związanych z rozwojem funkcji miejskich.  

 
WALORYZACJA KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH O WARTOŚCIACH HISTORYCZNYCH I  
ZABYTKOWYCH  
 

Grupę obszarów krajobrazów kulturowych o wartościach historycznych i zabytkowych 
można podzielić na krajobrazy miejskie i otwarte.  

Krajobrazy miejskie stanowią obszary węzłowe krajobrazu kulturowego. Zazwyczaj są 
one otoczone obszarami krajobrazu otwartego. Wyjątek stanowi teren Aglomeracji 
Katowickiej, gdzie zurbanizowane obszary poszczególnych miast połączyły się, tworząc 
jeden duży obszar krajobrazu miejskiego. Znaczna część tego obszaru, ze względu na okres 
kształtowania struktury krajobrazu, określono jako obszar krajobrazu XIX-wiecznego okręgu 
przemysłowego. Jest to krajobraz o wartościach historycznych i zabytkowych zdegradowany 
w wyniku prowadzonych na tym terenie przez ponad 200 lat, intensywnych, 
niekontrolowanych procesów gospodarczych i urbanizacyjnych.  

Poza obszarem Aglomeracji Katowickiej w granicach województwa śląskiego znajduje 
się ok. 40 miast o genezie historycznej. Stan zachowania struktur historycznych krajobrazów 
tych miast jest zróżnicowany i zależy od stopnia współczesnej urbanizacji i współczesnego 
rozwoju funkcji miejskich. Większość układów urbanistycznych historycznych ośrodków 
miejskich jest chronionych poprzez wpis do rejestru zabytków. 

Krajobrazy otwarte ze względu na stopień degradacji podzielono na: 
• krajobrazy harmonijne zagrożone degradacją,  
• krajobrazy harmonijne podlegające w różnym stopniu procesom degradacji. 

Do grupy krajobrazów harmonijnych zagrożonych degradacją należy zakwalifikować 
obszar krajobrazów cysterskich oraz fragmenty obszarów krajobrazów leśnych i rolniczych     
o cechach historycznych położonych w zachodniej, północnej i północno-wschodniej części 
województwa, charakteryzujących się wysokimi walorami środowiska przyrodniczego, m.in.:  

• obszar rolno-leśny położony w rejonie Raciborza, obejmujący dolinę Odry, teren 
położony na zachód od doliny Odry oraz obszar położony na południe od terenu 
Lasów Rudzkich 

• obszar rolno-leśny położony na zachód od Gliwic i Tarnowskich Gór 
• obszar rolno-leśny położony pomiędzy Borami Stobrawsko-Lublinieckimi i lasami 

położonymi w dolinie Liswarty 
• obszar rolno-leśny położony na północ od lasów doliny Liswarty i Częstochowy ze 

szczególnym uwzględnieniem terenów położonych w rejonie doliny Warty i w rejonie 
wyznaczonego korytarza ekologicznego o znaczeniu krajowym oraz z wyłączeniem 
terenów podlegających oddziaływaniu miast Kłobucka i Krzepic 

• obszar rolno-leśny położony na wschód od Wyżyny Częstochowskiej ze szczególnym 
uwzględnieniem rejonu doliny Pilicy 

Podstawowym zagrożeniem dla tych terenów jest niekontrolowany rozwój zabudowy 
mieszkaniowej i letniskowej oraz obiektów usługowych i rekreacyjnych. Tereny te należy 
zakwalifikować do obszarów o wysokich walorach krajobrazowych.  

W grupie krajobrazów harmonijnych podlegających w różnym stopniu procesom 
degradacji, znalazła się większość wyszczególnionych krajobrazów kulturowych 
województwa, w tym znaczące fragmenty obszarów: krajobrazu warowni jurajskich, 
krajobrazu gospodarki stawowej, krajobrazu górnictwa kruszcowego oraz krajobrazu 
rolniczego i leśnego o cechach historycznych położone na obszarach osadniczych i rolnych 
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w rejonie Beskidów, Pogórza oraz Kotliny Ostrawsko-Oświęcimskiej. Obszary te 
charakteryzują się miejscowym zachwianiem równowagi pomiędzy oddziaływaniem 
człowieka i układem warunków środowiska naturalnego polegającym na koncentracji 
czynników antropogenicznych przekraczających w danym miejscu chłonność środowiska, 
m.in. takich, jak: urbanizacja, niekontrolowany rozwój zabudowy mieszkaniowej, letniskowej   
i usługowej, koncentracja obiektów przemysłowych, w tym przemysłu rolniczego i zagrożeń    
z tym związanych.   
  
STAN OCHRONY PRAWNEJ OBSZARÓW O WALORACH KRAJOBRAZOWYCH 

 
Obszary o walorach krajobrazowych są chronione, przede wszystkim przez utworzenie 

parku krajobrazowego. Park krajobrazowy jest obszarem chronionym ze względu na wartości 
przyrodnicze, historyczne i kulturowe a celem jego utworzenia jest zachowanie, 
popularyzacja i upowszechnienie tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju (art. 
24 ust. 1. ustawy o ochronie przyrody).  

W granicach województwa śląskiego ustanowiono 7 parków krajobrazowych: 
• Park Krajobrazowy „Lasy nad Górną Liswartą”,  
• Park Krajobrazowy „Orlich Gniazd”, 
• Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, 
• Żywiecki Park Krajobrazowy, 
• Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego, 
• Park Krajobrazowy Beskidu Małego,  
• Park Krajobrazowy Stawki. 

Na terenie województwa Śląskiego znajduje się również niewielki fragment 
Załęczańskiego Parku Krajobrazowego położonego na terenie województwa łódzkiego.  

W granicach parków krajobrazowych znajdują się przede wszystkim tereny leśne. 
Wyjątek stanowi Park Krajobrazowy „Orlich Gniazd” obejmujący tereny rolno-leśne Wyżyny 
Częstochowskiej. Obszary rolnicze oraz obszary osadnicze położone w rejonie parku 
krajobrazowego zazwyczaj pozostawiane są poza jego granicą i znajdują się w obszarze 
otuliny parku. Cele ochrony parku realizuje się, przede wszystkim, za pomocą Planu 
Ochrony Parku. Ustalenia zawarte w planie ochrony są wiążące dla planu zagospodarowania 
przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Żaden              
z powołanych na terenie województwa śląskiego parków krajobrazowych nie posiada 
obowiązującego planu ochrony parku. Tym samym nie posiadają one podstawowego 
narzędzia wyznaczonego do realizacji celów ochrony. Stan ten  stanowi zagrożenie dla 
obszarów o walorach krajobrazowych, polegający na braku regulacji zasad i sposobów 
ochrony krajobrazu na terenach parków krajobrazowych. 

Ochronę walorów krajobrazowych prowadzi się również poprzez utworzenie obszarów 
chronionego krajobrazu lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Obszar chronionego 
krajobrazu jest terenem chronionym ze wzglądu na wyróżniające się krajobrazowo tereny      
o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe w szczególności ze względu na możliwość 
zaspakajania potrzeb związanych z masową turystyką i wypoczynkiem lub ze względu na 
istniejące lub odtwarzane korytarze ekologiczne (art. 26 ust. 1. ustawy o ochronie przyrody).   
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo cennych 
fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości 
estetycznych (art. 31 ustawy o ochronie przyrody). 

Na terenie województwa śląskiego wyznaczono 14 zespołów przyrodniczo-
krajobrazowych oraz 6 obszarów chronionego krajobrazu Są to niewielkie obszary 
rozrzucone na terenie województwa zazwyczaj odizolowane od innych terenów chronionych    
i korytarzy ekologicznych. Najwięcej z nich znajduje się w rejonie Aglomeracji Katowickiej. 
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SPRECYZOWANIE WARUNKÓW ZACHOWANIA, OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA OBSZARÓW O 
WALORACH KRAJOBRAZOWYCH   
 

• Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody walory krajobrazowe podlegają ochronie bez 
względu na to, czy są objęte szczególnymi formami ochrony przyrody (Art. 47a. 
Ust.1). Proponuje się, aby w planie zagospodarowania województwa wykreować 
obszary o walorach krajobrazu uzupełniające system obszarów chronionych. Na tych 
terenach proponuje się realizację funkcji gospodarczych w myśl zasad 
zrównoważonego rozwoju, pozwalających na kształtowanie harmonijnego krajobrazu 
z uwzględnieniem istniejących wartości kulturowych i przyrodniczych, a także 
spełniających oczekiwania społeczności lokalnych. Na obszarach podlegających 
degradacji należy podjąć ingerencję zmierzającą do przywrócenia równowagi 
środowiska i krajobrazu harmonijnego przez znalezienie przyczyn degradacji i 
podjęcia działań naprawczych. Położenie w granicy terenu chronionego jest jednym z 
kryteriów kwalifikacji przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko do 
sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. 

• Proponuje się, aby obszar XIX-wiecznego okręgu przemysłowego, sklasyfikować jako 
obszar problemowy wymagający uporządkowania i wykreowania nowych stref 
funkcjonalnych oraz podjęcia działań prowadzących do restytucji walorów krajobrazu    
z zachowaniem wybranych obszarów i elementów krajobrazów historycznych                
i zabytkowych, a także wykreowania elementów systemu obszarów chronionych, 
których ogniwem będą istniejące obszary chronionego krajobrazu i zespoły 
przyrodniczo-krajobrazowe. 

• Proponuje się, aby walory krajobrazu kulturowego stanowiły jeden z podstawowych 
czynników rozwoju gospodarczego – szczególnie na terenach tradycyjnie uznanych 
za obszary o funkcjach turystycznych – oraz na terenach zastoju gospodarczego. 
Między innymi proponuje się: 

- wykorzystanie faktu istnienia dawnego szlaku drogowego „Strada Magna” jako 
atutu zwiększającego atrakcyjność turystyczną miast i wsi położonych na tej 
trasie („szlak „Strada Magna”) 

- wykorzystanie szlaku dawnych pielgrzymek do Kalwarii Zebrzydowskiej, 
wyznaczonego lokalizacją figur Chrystusa upadającego pod krzyżem, 
prowadzącego doliną Łękawki 

- wykreowanie obszaru górnictwa kruszcowego wraz z położonymi w tym 
rejonie obszarami krajobrazu komponowanego (Repty, Świerklaniec), 
obiektami rezydencjonalnymi (Siemianowice Śląskie) oraz terenem kalwarii i 
sanktuarium w Piekarach Śląskich jako obszaru turystyczno-rekreacyjnego 

- wykorzystanie walorów obszarów krajobrazów gospodarki stawowej dla 
kreowania rozwoju gospodarczego w oparciu o historyczne walory krajobrazu 
i tradycje hodowli ryb („Żabi Kraj”) 

- podjęcie próby przywrócenia walorów krajobrazu kulturowego w rejonie tzw. 
wsi za Kubalonką (ochrona zespołu obiektów drewnianego budownictwa 
wiejskiego), w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej tego obszaru 
poprzez m.in. rozwiązanie problemów komunikacyjnych („Trójwieś 
Beskidzka”) 

• W celu prowadzenia ochrony walorów krajobrazowych województwa należy 
doprowadzić do sporządzenia i realizacji planów ochrony parków krajobrazowych. 
Pozwoli to na prowadzenie pełnej ochrony walorów krajobrazowych na ich terenie 

• W celu szczegółowego rozpoznania walorów i problemów krajobrazu kulturowego 
należy podjąć prace badawcze i dokumentacyjne w tym zakresie, m.in. dotyczące 
historii osadnictwa i układów wiejskich. Wnioski z badań powinny pozwolić na pełną 
ocenę krajobrazów kulturowych oraz szczegółowe rozpoznanie problemów ochrony i 
zapobiegania degradacji krajobrazów kulturowych województwa śląskiego 
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