UCHWAŁA Nr XL/324/2010
RADY MIEJSKIEJ w LUBRAŃCU
z dnia 22 października 2010 roku
w sprawie utworzenia parku kulturowego o nazwie „ Park Kulturowy Sarnowo ”
w Sarnowie, gmina Lubraniec, powiat włocławski, województwo kujawsko - pomorskie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), art. 16 ust. 1, 2, 3, 4 i 6
w związku z art. 17 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, art. 19 ust. 1 pkt 3, ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.2)
oraz po zasięgnięciu opinii Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
RADA MIEJSKA
uchwala, co następuje:
§ 1. Na obszarze Gminy Lubraniec, we wsi Sarnowo, tworzy się park kulturowy o nazwie
„ Park Kulturowy Sarnowo ”, dalej nazywany park kulturowy.
§ 2. Na cele parku kulturowego przeznacza się działki nr 223 i 225, obręb 0030 - Sarnowo,
o łącznej powierzchni 48,31 ha, będące częścią kompleksu leśnego w miejscowości
Sarnowo, gmina Lubraniec.
§ 3. Granice parku kulturowego stanowią: granice wschodnia, północna i zachodnia działki
nr 223 oraz granice wschodnia, południowa i zachodnia działki nr 225.
§ 4. Integralną częścią tekstu uchwały jest załącznik graficzny zawierający granicę parku
kulturowego narysowaną na mapie ewidencyjnej w skali 1:5000 oraz obiekty dziedzictwa
kulturowego objęte niniejszą uchwałą, ochroną konserwatorską.
§ 5. W skład parku kulturowego wchodzą następujące obiekty dziedzictwa kulturowego:
1) dziewięć megalitycznych grobowców neolitycznej kultury pucharów lejkowatych
wpisanych do rejestru zabytków województwa kujawsko - pomorskiego 27 maja
1968 roku pod nr C/68 ( dawny nr rejestru zabytków 126/77/C ),
2) nawarstwienia kulturowe wraz z materiałem ruchomym stanowiska archeologicznego
znajdującego się na obszarze AZP 51-45 ( nr stanowiska w miejscowości 1A,
nr stanowiska na obszarze 122 ), będące pozostałościami neolitycznej osady kultury
pucharów lejkowatych oraz cmentarzyska.
Wymienione obiekty znajdują się na pograniczu działek 223 i 225.
§ 6. W granicach parku kulturowego obowiązuje zakaz prowadzenia robót budowlanych,
działalności rolniczej, hodowlanej, przemysłowej, handlowej lub usługowej, niezwiązanych
z działalnością merytoryczną parku oraz składowanie lub magazynowanie odpadów. Zakaz
dotyczy również umieszczania tablic, napisów i innych znaków niezwiązanych z ochroną
parku kulturowego, poza znakami drogowymi, leśnymi oraz związanymi z porządkiem
i bezpieczeństwem publicznym.
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Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40,poz. 230,
Nr 106, poz. 675.
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Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006r. Nr 50, poz. 362, Nr 126,
poz. 875, z 2007r. Nr 192, poz. 1394, z 2009r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804, z 2010r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871.

§ 7. Na obszarze parku kulturowego dopuszcza się działania związane z niezbędnymi pracami
wynikającymi z gospodarki leśnej.
§ 8. Sposób ochrony parku kulturowego:
1) rewaloryzacja i utrzymanie historycznego układu megalitycznych grobowców zgodnie
z warunkami planu ochrony parku kulturowego.
2) utrzymanie pozostałości osady kultury pucharów lejkowatych i cmentarzyska, m.in.
poprzez ograniczenie do niezbędnego minimum ingerencji w nawarstwienia
archeologiczne, zgodnie z warunkami planu ochrony parku kulturowego.
§ 9. Szczegółowe warunki sposobu ochrony wartości kulturowych parku określi plan ochrony
sporządzony przez Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec w uzgodnieniu z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków.
§ 10. W celu realizacji zadań związanych z ochroną parku kulturowego zostanie utworzona
jednostka organizacyjna do zarządzania parkiem.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.
§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czynszak

UZASADNIENIE
W epoce neolitu, na terenach dzisiejszej Europy zachodniej, powstały tzw. „kultury
megalityczne”, których ludność wznosiła budowle kamienne, uznawane dzisiaj za najstarsze
zabytki architektury monumentalnej. Początki sięgają IV tysiąclecia p.n.e. Przyczyn budowy
tych gigantów uczeni dopatrują się w wierzeniach ówczesnych ludzi, a konkretnie w kulcie
zmarłych i przekonaniu o istnieniu życia pozagrobowego. Zwyczaj grzebania zmarłych
w megalitach przedostał się wybrzeżem atlantyckim na tereny Skandynawii, północnych
Niemiec i trafił do Polski. W Polsce grobowce megalityczne występowały przede wszystkim na
Kujawach (również na Pomorzu), stąd ich nazwa „grobowce kujawskie”. Do dzisiaj
w rezerwacie archeologicznym w Wietrzychowicach znajduje się pięć grobowców, a we wsi
Sarnowo jest tych grobowców dziewięć.
Grobowce zwane kujawskimi są niepowtarzalnym zjawiskiem kulturowym na terenie
województwa kujawsko - pomorskiego, jak również w skali kraju i w skali europejskiej. Są też
świadectwem dokonań cywilizacji z epoki kamiennej. Stanowią dowody szczególnego nurtu
wierzeń religijnych i związanych z nimi zachowań społecznych. Grobowce kujawskie należą do
najstarszych tego typu pozostałości po kulturze pucharów lejkowatych. Na Kujawach występują
jedynie w postaci długich, bezkomorowych kopców ziemnych.
Dodatkowym, a zarazem ogromnym atutem parku kulturowego jest jego harmonijne
wkomponowanie w krajobraz przyrodniczy okolicy w której się znajdują.
Utworzenie Parku Kulturowego Sarnowo obejmującego swym zasięgiem grobowce
megalityczne przyczyni się do lepszej ochrony tych obiektów oraz, poprzez ich walory
historyczno - kulturowe i unikatowość występowania, może w znacznym stopniu przyczynić się
do rozwoju turystyki w regionie, jak też do promowania gminy Lubraniec poza granicami
województwa kujawsko - pomorskiego.
Wobec powyższego proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w brzmieniu jak wyżej.
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