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Wstęp

Przyjęte założenia struktury i formy opracowania opierają się na wytycznych rekomendowa-
nych przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków – Gminny program opieki nad za-
bytkami. Poradnik Metodyczny. Z uwagi na stosunkowo skromne zasoby obiektów zabytkowych na 
terenie gminy niniejsze opracowanie wykonano w trakcie aktualizacji gminnej ewidencji zabytków, 
przeprowadzając jednak wstępną weryfikację istniejących zasobów. Opracowanie jednocześnie za-
kłada wykonanie gminnej  ewidencji  zabytków jako jeden z elementów programu.  Przedmiotem 
opracowania jest dziedzictwo kulturowe w granicach administracyjnych gminy Tarnów. Gmina po-
łożona jest w powiecie tarnowskim, w województwie małopolskim, obejmuje obszar 8281 ha. Gmi-
nę tworzą następujące miejscowości: Biała, Błonie, Jodłówka-Wałki, Koszyce Małe, Koszyce Wiel-
kie, Łękawka, Nowodworze, Poręba Radlna, Radlna, Tarnowiec, Wola Rzędzińska, Zawada, Zbyli-
towska Góra i Zgłobice. Celem opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami jest okre-
ślenie zasadniczych kierunków działań i zadań na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami,  szeroko 
pojmowanego zasobu dziedzictwa kulturowego oraz zachowania krajobrazu kulturowego oraz osią-
gnięcia odczuwalnej i akceptowanej społecznie poprawy w zakresie: stanu zachowania i utrzymania 
obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie gminy Tarnów.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla gminy Tarnów przyjmuje Rada Gminy, po uzyska-
niu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w myśl art. 87 ust. 3 Ustawy o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Program stanowi podstawę współpracy między samorządem 
gminy, właścicielami zabytków i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Współpraca ta powinna 
przynieść lokalnej społeczności, i nie tylko, wymierne korzyści, a przede wszystkim zachowanie 
naszego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla gminy Tarnów jest ogłaszany w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Małopolskiego, zgodnie z art. 87 ust. 1 w/w ustawy. Jednocześnie w/w usta-
wa w art. 87 ust 5 precyzuje, iż z realizacji Gminnego Programu Wójt sporządza co 2 lata sprawoz-
danie, które przedstawia Radzie Gminy i przekazuje Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.

1. Podstawa prawna opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami

Podstawę prawną obowiązku wykonania programu opieki nad zabytkami stanowi przepis art. 
87 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 
1568 z późn. zm.). Ustala on, że zarząd województwa, powiatu lub wójt (burmistrz, prezydent mia-
sta) sporządza na okres 4 lat odpowiednio wojewódzki, powiatowy lub gminny program opieki nad 
zabytkami. Programy, o których mowa w ust. 1, mają na celu, w szczególności:

1) włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z 
koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;

2) uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzic-
twa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej;

3) zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zacho-
wania;

4) wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;
5) podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, tu-

rystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finanso-
wych na opiekę nad zabytkami;

6) określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konflik-
towe związane z wykorzystaniem tych zabytków;

7) podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką 
nad zabytkami.

Wojewódzki, powiatowy i gminny program opieki nad zabytkami przyjmuje odpowiednio sej-
mik województwa, rada powiatu i rada gminy, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora 
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zabytków. Z realizacji programów zarząd województwa, powiatu i wójt (burmistrz, prezydent mia-
sta) sporządza co 2 lata sprawozdanie, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, 
radzie powiatu lub radzie gminy. Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego programu opieki nad 
zabytkami jest przekazywane Generalnemu Konserwatorowi Zabytków i właściwemu wojewódz-
kiemu konserwatorowi zabytków w celu jego wykorzystania przy opracowywaniu, aktualizacji i re-
alizacji krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
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2. Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce

Ochrona zabytków stanowi konstytucyjny obowiązek państwa i każdego obywatela. Artykuł 5 
stwierdza, że Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, 
zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli,  strzeże dzie-
dzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska,  kierując się zasadą zrównoważonego 
rozwoju. Artykuł 6 określa, że Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i rów-
nego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i roz-
woju. Zgodnie z artykułem 86  każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi 
odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności 
określa ustawa.

2.1. Podstawowe pojęcia i obowiązki wynikające z Ustawy o ochronie zabytków
Głównym aktem prawnym regulującym zasady ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce jest 

ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. Zgodnie z art. 3 użyte w 
ustawie określenia oznaczają:

1)  zabytek – nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem czło-
wieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, 
których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, ar-
tystyczną lub naukową;

2) zabytek nieruchomy – nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, o których mowa 
w pkt 1;

3)  zabytek ruchomy – rzecz ruchomą,  jej  część lub zespół  rzeczy ruchomych,  o  których 
mowa w pkt 1;

4)  zabytek archeologiczny – zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub 
podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i 
znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem;

5) instytucja kultury wyspecjalizowana w opiece nad zabytkami – instytucję kultury w ro-
zumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, której celem statuto-
wym jest sprawowanie opieki nad zabytkami;

6)  prace konserwatorskie – działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji 
zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działań;

7) prace restauratorskie – działania mające na celu wyeksponowanie wartości artystycznych 
i estetycznych zabytku, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie jego czę-
ści, oraz dokumentowanie tych działań;

8) roboty budowlane – roboty budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, po-
dejmowane przy zabytku lub w otoczeniu zabytku;

9) badania konserwatorskie – działania mające na celu rozpoznanie historii i funkcji zabytku, 
ustalenie użytych do jego wykonania materiałów i zastosowanych technologii, określenie stanu za-
chowania tego zabytku oraz opracowanie diagnozy, projektu i programu prac konserwatorskich, a 
jeżeli istnieje taka potrzeba, również programu prac restauratorskich;

10)  badania architektoniczne – działania ingerujące w substancję zabytku, mające na celu 
rozpoznanie i  udokumentowanie pierwotnej  formy obiektu budowlanego oraz ustalenie  zakresu 
jego kolejnych przekształceń;

11)  badania archeologiczne – działania mające na celu odkrycie, rozpoznanie, udokumento-
wanie i zabezpieczenie zabytku archeologicznego;

12)  historyczny układ urbanistyczny lub ruralistyczny – przestrzenne założenie miejskie 
lub wiejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, 
rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic 
lub sieci dróg;

13) historyczny zespół budowlany – powiązaną przestrzennie grupę budynków wyodrębnioną 
ze względu na formę architektoniczną,  styl,  zastosowane materiały,  funkcję,  czas powstania lub 
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związek z wydarzeniami historycznymi;
14) krajobraz kulturowy – przestrzeń historycznie ukształtowaną w wyniku działalności czło-

wieka, zawierającą wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze;
15) otoczenie – teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do 

rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodli-
wym oddziaływaniem czynników zewnętrznych.

Zgodnie z artykułem 4 ustawy ochrona zabytków polega, w szczególności, na podejmowaniu 
przez organy administracji publicznej działań mających na celu:

1) zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe 
zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie;

2) zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków;
3) udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków;
4) przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę;
5) kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków;
6) uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

przy kształtowaniu środowiska.
Według artykułu 6 ustawy ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania:
1)  zabytki nieruchome będące, w szczególności: a) krajobrazami kulturowymi, b) układami 

urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi, c) dziełami architektury i budownic-
twa, d) dziełami budownictwa obronnego, e) obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, 
elektrowniami i innymi zakładami przemysłowymi, f) cmentarzami, g) parkami, ogrodami i innymi 
formami  zaprojektowanej  zieleni,  h)  miejscami  upamiętniającymi  wydarzenia  historyczne  bądź 
działalność wybitnych osobistości lub instytucji;

2) zabytki ruchome będące, w szczególności: a) dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła arty-
stycznego i sztuki użytkowej, b) kolekcjami stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i 
uporządkowanych według koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje, c) numizmatami oraz pamiąt-
kami historycznymi, a zwłaszcza militariami, sztandarami, pieczęciami, odznakami, medalami i or-
derami, d) wytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami, środkami transportu oraz maszynami i 
narzędziami świadczącymi o kulturze materialnej, charakterystycznymi dla dawnych i nowych form 
gospodarki, dokumentującymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego, e) materiałami bibliotecz-
nymi, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.  
539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984), f) in-
strumentami muzycznymi, g) wytworami sztuki ludowej i rękodzieła oraz innymi obiektami etno-
graficznymi,  h) przedmiotami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybit-
nych osobistości lub instytucji;

3) zabytki archeologiczne będące, w szczególności: a) pozostałościami terenowymi pradziejo-
wego i historycznego osadnictwa, b) cmentarzyskami, c) kurhanami, d) reliktami działalności go-
spodarczej, religijnej i artystycznej. 2. Ochronie mogą podlegać nazwy geograficzne, historyczne 
lub tradycyjne nazwy obiektu budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej.

W artykule 7 ustanawia się następujące formy ochrony zabytków w Polsce:
1) wpis do rejestru zabytków;
2) uznanie za pomnik historii;
3) utworzenie parku kulturowego;
4) ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
W artykule 19 ustalono, że w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy oraz w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uwzględnia 
się, w szczególności ochronę: 1) zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia; 2) 
innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków; 3) parków kul-
turowych.

W przypadku gdy gmina posiada gminny program opieki nad zabytkami, ustalenia tego progra-
mu uwzględnia się w studium i planie, o których mowa w ust. 1. 3. W studium i planie, o których 
mowa w ust. 1, ustala się, w zależności od potrzeb, strefy ochrony konserwatorskiej obejmujące ob-
szary, na których obowiązują określone ustaleniami planu ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na 
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celu ochronę znajdujących się na tym obszarze zabytków. Art. 20. Projekty i zmiany planu zagospo-
darowania przestrzennego województwa oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
podlegają uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Zgodnie z artykułem 21 ewidencja zabytków jest podstawą do sporządzania programów opieki 
nad zabytkami przez województwa, powiaty i gminy. Art. 22. 4. określa, że wójt (burmistrz, prezy-
dent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nie-
ruchomych z terenu gminy, objętych wojewódzką ewidencją zabytków.

2.2. Wykonywanie zadań w zakresie kultury i ochrony zabytków ustawowym zadaniem 
samorządów

Wykonywanie zadań w zakresie kultury i ochrony zabytków jest ustawowym zadaniem samo-
rządów. W artykule 7 ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  
2001 r. Nr 142 poz. 1591) zostały określone zadania własne gminy: „zaspokajanie zbiorowych po-
trzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują spra-
wy (…) kultury,  w tym (…) ochrony zabytków  i  opieki nad zabytkami”.  Istotne jest przy tym 
uwzględnienie innych uregulowań prawnych, w tym:

1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U., Nr 
80, poz. 717 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. Z 2006 roku, Nr 
156, poz. 1118 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. Z 
2008 r., Nr 25, poz. 150);

4) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880);
5) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchmościami (tekst jednolity Dz.U. Z 

2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.);
6) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultural-

nej (tekst jednolity Dz.U. Z 2001 r., Nr 13, poz. 123;
7) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.  

U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
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3. Uwarunkowania zewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego

3.1. Strategiczne cele polityki państwa w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabyt-
kami – relacje GPOnZ z dokumentami sporządzanymi na poziomie krajowym

Gminny program opieki nad zabytkami gminy Tarnów wpisuje się w ogólnopolską  Strategię  
Rozwoju  Kultury  w latach 2004–2020 w sferze  spuścizny kulturowej  Polski.  Na tej  podstawie 
przyjmuje  się,  że  zadaniem  głównym  polityki  w  dziedzinie  ochrony  zabytków  powinno  być 
wykreowanie  mechanizmów  gwarantujących  wzmocnienie  ochrony  i  opieki  nad  dziedzictwem 
kulturowym  oraz  stworzenie  wykładni  porządkującej  sferę  ochrony  na  podstawie  siedmiu 
podstawowych  zasad  konserwatorskich,  tj.:  zasady  primum non  nocere;  zasady maksymalnego 
poszanowania  oryginalnej  substancji  zabytku  i  wszystkich  jego  wartości  (materialnych  i 
niematerialnych);  zasady  minimalnej  niezbędnej  ingerencji  (powstrzymywania  się  od  działań 
niekoniecznych);  zasady,  zgodnie  z  którą  usuwać  należy to  (i  tylko  to),  co  na  oryginał  działa 
niszcząco;  zasady  czytelności  i  odróżnialności  ingerencji;  zasady  odwracalności  metod  i 
materiałów; zasady wykonywania  wszelkich  prac zgodnie z  najlepszą  wiedzą i  na najwyższym 
poziomie.

3.2. Relacje GPOnZ z dokumentami wykonanymi na poziomie województwa i powiatu
Gminny program opieki nad zabytkami wpisuje się też w ochronę małopolskiej przestrzeni kul-

turowej zawartej w Strategii rozwoju województwa małopolskiego na lata 2011-2020. Wymieniono 
tam następujące działania kluczowe w zakresie opieki nad regionalnym dziedzictwem kulturowym i 
przyrodniczym oraz ochrony i kształtowania krajobrazu:

1) Kształtowanie zrównoważonego krajobrazu kulturowego;
2) Poprawa stanu i sposobu użytkowania zabytków oraz przeciwdziałanie procesowi ich degra-

dacji;
3) Ochrona i kształtowanie zabudowy historycznych miast i miasteczek;
4) Ochrona tradycyjnej zabudowy regionalnej i układów ruralistycznych;
5) Powstrzymanie degradacji wartościowych krajobrazów kulturowych oraz dewastacji obiek-

tów zabytkowych i ich otoczenia;
6) Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych;
7) Zachowanie i  rewaloryzacja  dziedzictwa kulturowego,  w tym przywrócenie rzeczywistej 

wartości zniszczonym obiektom oraz ponowne określenie dla poszczególnych obiektów ich warto-
ści zabytkowych, wskazanych do bezwzględnego zachowania;

8) Utrzymanie wielokulturowego bogactwa oraz tożsamości lokalnej i regionalnej szczególnie 
poprzez wspieranie folkloru, tradycji i sztuki ludowej;

9) Funkcjonalne zarządzanie kulturą  i dziedzictwem kulturowym, w tym rozwój partnerstwa 
sektora publicznego, pozarządowego i prywatnego;

10) Badanie i dokumentowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego;
11) Poprawa funkcjonowania instytucji opieki nad zabytkami;
12) Wdrożenie mechanizmów włączających wartości dziedzictwa w obieg gospodarczy;
13) Zapobieganie degradacji i ochrona zasobów dziedzictwa przyrodniczego regionu;
14) Stworzenie systemu oraz procedur zarządzania dziedzictwem przyrodniczym;
15) Zintegrowana ochrona krajobrazu kulturowego i środowiska przyrodniczego, szczególnie w 

zakresie wysokiego poziomu estetycznego otoczenia i ładu przestrzennego.
Do programu opieki nad zabytkami odnoszą się też działania związane z promocją dziedzictwa 

regionalnego i przemysłu czasu wolnego, a głównie inicjowanie i wspieranie działań mających na 
celu podnoszenie społecznej  świadomości i wrażliwości w zakresie dziedzictwa przyrodniczego i 
kulturowego (zabytków oraz obiektów kultury współczesnej),  a także podejmowanie działań na 
rzecz poprawy poziomu estetycznego otoczenia i ładu przestrzennego.

Zgodnie ze wskazaniami Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w Małopolsce 2010-
2013 także na poziomie gminy za istotny czynnik przyjmuje się również podjęcie działań dostoso-
wujących szeroko pojętą ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami do warunków gospodarki ryn-
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kowej zarówno poprzez niezbędne uzupełnienia oraz korekty legislacyjne, jak i poprzez zmiany or-
ganizacyjne obejmujące konieczne rozszerzenie zakresu działań istniejących instytucji, aż po zmia-
ny w strategii i organizacji ochrony. Niniejsze zmiany miałyby na celu zabezpieczenie przed znisz-
czeniem dotychczasowego bezcennego dorobku Polski w dziedzinie  ochrony oraz umożliwienie 
funkcjonowania i rozwoju tej dziedziny, zgodnie z tendencjami europejskimi.
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4. Uwarunkowania wewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego. Relacje 
gminnego programu opieki nad zabytkami z dokumentami wykonanymi

 na poziomie gminy

4.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Tarnów
Podstawowym dokumentem określającym uwarunkowania wewnętrzne ochrony dziedzictwa 

kulturowego jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tar-
nów (załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Tarnowie nr XIX/161/2008 z dnia 30 stycznia 2008 
r). Stwierdzono w nim, że główną funkcję gminy stanowi mieszkalnictwo, a charakter zagospodaro-
wania przestrzennego gminy jest wybitnie podmiejski. Studium uwzględnia problematykę środowi-
ska kulturowego. W rozdziale 9 pt.  Stan dziedzictwa kulturowego i  zabytków oraz dóbr kultury  
współczesnej zawarto szczegółowy wykaz zasobów kulturowych gminy (szlaki turystyczne i kultu-
rowe), opis  zabytków (z elementami zachowania poszczególnych obiektów), historyczne szlaki ko-
munikacyjne, wartości niematerialne oraz charakterystykę miejscowości. Wskazano, że w  Planie 
zagospodarowania województwa małopolskiego, w celu zachowania, ochrony i wykorzystania tere-
nów o wybitnych wartościach historyczno-kulturowych, zaproponowano utworzenie parku kulturo-
wego w Zbylitowskiej Górze. W rozdziale 7 pt. Środowisko przyrodnicze – zasoby, uwarunkowania 
i kierunki polityki ochrony przedstawiono zasoby przyrodnicze gminy w tym obszary chronione i 
pomniki przyrody. Kolejne plany zagospodarowania gminy fragmentaryczne i całościowe uzgadnia-
ne są z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

4.2. Uchwała nr XXXIV/336/2006 Rady Gminy Tarnów w sprawie zasad i trybu udziela-
nia  dotacji  celowej  na prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub roboty  budowlane przy 
obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z dnia 28 lutego 2006 r.

Uchwała ta określa zasady i tryb określana dotacji celowej na prace konserwatorskie, restaura-
torskie lub roboty budowlane przy obiektach zabytkowych położonych na terenie Gminy Tarnów, 
wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy. Dotacja z budżetu może być 
udzielana jeżeli obiekt znajduje się w złym stanie technicznym. Dotacja udzielana jest w wysokości 
do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót bu-
dowlanych przy zabytku. Może być także udzielona do wysokości 100% jeżeli zabytek posiada wy-
jątkową wartość historyczną,  artystyczną  lub naukową albo  jeżeli  wymaga prac  złożonych pod 
względem technologicznym lub podjęcia ich niezwłocznie (& 2 1-2).

  
4.3. Uchwała Rady Gminy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go gminy Tarnów na obszarze miejscowości Zbylitowska Góra, Koszyce Wielkie i Zgłobice

Szczegółowe ustalenia wykonawcze dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków na terenie trzech sołectw zawiera uchwała Rady Gminy w sprawie miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego gminy Tarnów na obszarze miejscowości Zbylitowska Góra, Ko-
szyce Wielkie i Zgłobice (Uchwała nr XXVI/254/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia 7 lipca 2005 r). 
Dalej wypis:

W rozdziale 6 § 27.1. wskazuje się obszar będący w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków zgodnie z rysunkiem planu oraz tabelą nr 1. Dla obszaru obowiązują ustalenia jak § 30 
ust. 2.

Tabela nr 1
Nr rejestru Miejscowość Rodzaj obiektu Okres

A- 421 Zgłobice Dwór wraz z 
otoczeniem

XIX w.
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§ 28.1. Wskazuje się obiekty będące w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
zgodnie z rysunkiem planu oraz tabelą nr 2.

2.  Bez  zgłoszenia  i  uzyskania  opinii  właściwych  służb  ochrony  zabytków  zakazuje  się 
zabytków  przebudowywać,  odnawiać,  rekonstruować,  zabudowywać,  odbudowywać,  zdobić, 
uzupełniać, rozkopywać ani dokonywać żadnych innych zmian.

Tabela nr 2
Lp. Miejscowość Rodzaj obiektu Okres
1 Zbylitowska Góra czworak dworski XVIII/XIX w.

2 Zbylitowska Góra chlewnia XVIII/XIX w.

3 Zbylitowska Góra stodoła XVIII/XIX w.

4 Zbylitowska Góra stajnia XVIII/XIX w.

5 Zbylitowska Góra stodoła XVIII/XIX w.

6 Zbylitowska Góra stodoła XVIII/XIX w.

7 Zbylitowska Góra figura św. Floriana 1767 r.

§ 29.1, Wskazuje się stanowiska archeologiczne zgodnie z rysunkiem planu oraz tabelą nr 3.
2. W zasięgu stanowisk archeologicznych wszelkie działania inwestycyjne, w szczególności 

związane z robotami ziemnymi, muszą być zgłaszane właściwym służbom ochrony zabytków.

Tabela nr 3
Nr 

stanowiska
Miejscowość Funkcja 

obiektu
Okres Kultura

AZP-
32/104/65

Zbylitowska Góra osada
ślad osady

okres rzymski
wczesne
średniowiecze

przeworska
wczesne 

średniowiecze

AZP-
49/104/66

Zbylitowska Góra ślad osady
ślad osady
ślad osady

epoka brązu
późny rzym.
prehistoria

łużycka
przeworska

AZP-
50/104/66

Zbylitowska Góra ślad osady
osada

średniowiecze
prehistoria

średniowiecze
——

AZP-
51/104/66

Zbylitowska Góra ślad osady
osada

epoka brązu
rzym.

łużycka
przeworska

AZP-
52/104/66

Zbylitowska Góra ślad osady
osada

epoka brązu
prehistoria

łużycka

§ 30.1. Ustala się granice strefy ochrony konserwatorskiej.
2. W strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej A 1 ustala się:
1) zachowanie rozplanowania ulic;
2) obowiązek zachowania i pielęgnacji istniejącego drzewostanu;
3) obowiązek uzupełniania ubytków drzew w alei;
4) nakaz uzgadniania z właściwymi służbami ochrony zabytków wszelkich prac związanych z 

gospodarowaniem zielenią;
5) zakaz lokalizowania nośników reklamowych o powierzchni nie większej niż 1,0 m2.
3. W strefie ochrony konserwatorskiej B 1 ustala się:
1) zachowanie rozplanowania ulic i placu bez zmiany historycznego przebiegu oraz elementów 

małej architektury;
2) obowiązek zachowania i pielęgnacji istniejącego drzewostanu;
3) obowiązek uzupełniania ubytków drzew w alei;
4) nakaz opiniowania z właściwymi służbami ochrony zabytków  wszelkich prac związanych z 

gospodarowaniem zielenią;
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5) nakaz uzgadniania z właściwymi służbami ochrony zabytków wszelkich prac związanych z 
konserwacją, renowacją małej architektury;

6) zakaz lokalizowania wielkogabarytowych nośników reklamowych.
4. W strefie ochrony konserwatorskiej B 2 ustala się:
1)  restaurację  obiektów  z  maksymalnym  zachowaniem  struktury  budowli,  detalu 

architektonicznego;
2)  możliwość  realizacji  nowej  zabudowy  z  wymogiem  dostosowania  jej  do  historycznej 

kompozycji  przestrzennej  w  zakresie  skali  bryły  zabudowy,  przy  jednoczesnym  założeniu 
harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej;

3) obowiązek zachowania i pielęgnacji istniejącego drzewostanu;
4) zakaz lokalizacji masztów i stacji bazowych telefonii komórkowej;
5) możliwość lokalizowania reklam i tablic informacyjnych o powierzchni nie większej niż 1,0 

m2 umieszczonych do wysokości stropu pierwszej naziemnej kondygnacji istniejących budynków;
6)  obowiązek opiniowania  z  właściwymi służbami  ochrony zabytków wszelkich  inwestycji 

związanych  z  rozbudową,  nadbudową,  przebudową  i  rozbiórką  obiektów  istniejących,  budową 
obiektów nowo projektowanych oraz umieszczaniem reklam i tablic informacyjnych.

5. W strefie ochrony konserwatorskiej  B 3  ustala się obowiązek opiniowania z właściwymi 
służbami  ochrony  zabytków  wszelkich  inwestycji  związanych  z  rozbudową  nadbudową, 
przebudową  i  rozbiórką  obiektów  istniejących,  budową  obiektów  nowo  projektowanych  oraz 
umieszczaniem reklam i tablic informacyjnych.

4.4.  Uchwała  nr XXVII/242/2008  Rady  Gminy  Tarnów z  dnia  19  września  2008  r.  w 
sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Tarnów  dla  terenów 
rolnoleśnych

W rozdziale 4 Uchwały Rady Gminy Tarnów w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  gminy  Tarnów  dla  terenów  rolnoleśnych  określono  dokładne  zasady  ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Dalej wypis:

& 16. W sołectwach  Zbylitowska Góra i  Zgłobice, w obszarach położonych na północ od 
znajdującej się poza granicami planu ulicy Krakowskiej, ustala się strefy „PK” projektowanego 
Parku  Kulturowego,  obejmującego  następujące  elementy  ukształtowania  i  zagospodarowania 
krajobrazu kulturowego i naturalnego charakteryzujące Park:

1) objęte odrębną formą ochrony zabytków i chronione dodatkowymi zapisami planu:
a)  cmentarz  wojenny z II  wojny światowej,  zawierający 6 zbiorowych mogił  i  drzewostan 

przechodzący płynnie w otaczający las,
b) stanowiska archeologiczne dokumentujące ślady osadnictwa z czasów prehistorycznych i 

średniowiecza,
2) pozostałe elementy zagospodarowania:
a) przysiółki drewnianej zabudowy siedliskowej o tradycyjnej formie,
b) chroniona widokowo dolina Dunajca,
c) ciągi piesze i rowerowe,
d) ciągi i punkty widokowe.

2. W zasięgu strefy ustala się:
1)  nakaz  utrzymania  tradycyjnej  formy i  materiałów zewnętrznych  adaptowanej  zabudowy 

przysiółkowej na polanach śródleśnych;
2) zakaz lokalizowania masztów i stacji przekaźnikowych telefonii komórkowej
3)  dopuszczenie  wprowadzenia  zagospodarowania  turystycznego  takiego  jak:  zadaszenia, 

wiaty,  altany,  platformy widokowe,  ławki,  siedziska,  murki,  polany  do  grillowania,  miejscowe 
oświetlenie, nawierzchnie utwardzone, tablice informacyjne, oznaczenia  szlaków turystycznych i 
rowerowych, ścieżek tematycznych, itp. ujednoliconego w formie i stosowanych materiałach.
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3.  Wyznacza  się  strefy  „SA”  – ścisłej  ochrony  konserwatorskiej  obiektów  wpisanych  do 
rejestru zabytków:

1)  SA 1  –  strefa  ochrony cmentarza  wojennego z  okresu  I  wojny światowej  w  Porębie 
Radlnej, wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A-15/M z dnia 09 marca 2004r, w granicach 
ogrodzenia;

2)  SA 2 –  strefa ochrony cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w  Koszycach 
Małych,  wpisanego  do  rejestru  zabytków  decyzją  nr  A-l  l/M  z  dnia  18  listopada  2003  r.,  w 
granicach ogrodzenia;

3) SA 3 –  strefa ochrony reliktów zamku Tarnowskich na Górze świętego Marcina w Tarnowie 
w granicach sołectw  Tarnowiec i  Zawada, wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr  A-119 z 
5.10.1976.

4. W zasięgu strefy ustala się:
1)  nakaz  zachowania  i  rewaloryzacji  zabytkowego  sposobu  zagospodarowania  terenu,  w 

których  winny  dominować  działania  o  charakterze  konserwatorskim  i  rewaloryzacyjnym 
zmierzające do utrwalenia historycznie ukształtowanych walorów miejsca;

2) nakaz zachowania lub odtworzenia historycznej kompozycji założeń zielonych z zaleceniem 
stosowania przy odtwarzaniu kompozycji roślinnych gatunków preferowanych w czasie powstania 
założenia lub w czasie jego generalnej przebudowy;

3)  nakaz  uzgodnienia  z  Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszystkich 
przedsięwzięć  budowlanych  wymagających  zgłoszenia  lub  pozwolenia  na  budowę,  a  także 
planowanych wycięć lub zmian zagospodarowania w założeniach zielonych;

4)  zakaz  stosowania  w  elementach  zewnętrznych  takich  jak  zadaszenia,  ogrodzenia  w 
szczególności  elementów  prefabrykowanych  betonowych,  przy  dopuszczeniu  stosowania 
betonowych kostek w nawierzchniach;

5)  zakaz  lokalizacji  obiektów  uciążliwych  lub  sprzecznych  kulturowo  z  charakterem 
zagospodarowania w obszarze i sąsiedztwie cmentarzy.

5. Wyznacza się strefy  „SB” – pośredniej ochrony konserwatorskiej obiektów wpisanych do 
ewidencji zabytków:

1)  SB1 – strefa  ochrony kapliczki  kubaturowej  z  przełomu XIX i  XX wieku przy drodze 
Tarnów  Tuchów w Łękawce,

2)  SB2 – strefa ochrony pomnika i  mogiły zbiorowej  rozstrzelanych przez hitlerowców 70 
więźniów tarnowskiego więzienia na zboczu Słonecznej Góry w Łękawce,

3) SB3 – strefa ochrony wojennego cmentarza z II wojny światowej w Zbylitowskiej Górze, 
zawierającego 6 zbiorowych mogił, pomnik i drzewostan.

6. W zasięgu strefy ustała się:
1) nakaz utrzymania obiektów w dobrym stanie technicznym,
2)  zakaz  wprowadzania  funkcji  i  form  sprzecznych  kulturowo  z  obecnym  sposobem 

zagospodarowania,
3)  dopuszczenie  wprowadzenia  elementów  malej  architektury  jak:  ławki,  oświetlenie, 

ogrodzenie,  elementów  aranżacji  terenu,  nawierzchni,  ukształtowania  terenu:  skarp,  murków 
oporowych w nawiązaniu formą i stosowanym materiałem zewnętrznym do istniejących obiektów 
chronionych.

7.  Wyznacza  się  strefy  „WA” – ścisłej  ochrony stanowisk archeologicznych wpisanych do 
rejestru zabytków:

1) grodziska wczesnośredniowiecznego położonego na wzgórzu nad Dunajcem w Zgłobicach, 
wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr 1247 z dnia 21 grudnia 1970 r. o numerze katalogowym 
AZP 34/104-65,

2) grodziska wczesnośredniowiecznego położonego na Górze świętego Marcina w Zawadzie, 
wpisanego  do  rejestru  zabytków  decyzją  nr  1248  z  dnia  21  grudnia  1970  r.,  o  numerze 
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katalogowym AZP 23/104-66.

8. W zasięgu strefy ustala się:
1) zakaz użytkowania innego niż rolnicze i istniejące leśne,
2) zakaz wprowadzania dodatkowych zalesień.

9. Wyznacza się strefy  „WB” ochrony stanowisk archeologicznych wpisanych do ewidencji 
zabytków dokumentujących lokalizację osadnictwa, o numerach katalogowych AZP:

1) w Błoniu:
a) 44/104-65, z epoki kamienia i średniowiecza,
b) 46/104-65, z epoki brązu,
c) 130/105-65, z epoki kamienia i średniowiecza,
d) 132/105-65, z epoki kamienia,
2) w Koszycach Małych:
a) 1/105-66, z epoki brązu,
3) w Koszycach Wielkich:
a) 42/104-66, z okresu rzymskiego i średniowiecza,
b) 44/104-66, z okresu średniowiecza,
4) w Łękawce:
a) 1/105-67, z epoki neolitu,
b) 3/105-67, z okresu średniowiecza,
c) 5/105-67, z epoki kamienia i średniowiecza,
d) 7/105-67, z okresu wczesnego średniowiecza,
e) 8/105-67, z okresu wczesnego średniowiecza,
f) 9/105-67, z epoki brązu i wczesnego średniowiecza,
g) 10/105-67, z okresu wczesnego średniowiecza,
5) w Nowodworzu:
a) 29/104-66, z okresu rzymskiego,
b) 30/104-66, z okresu rzymskiego i średniowiecza,
6) w Porębie Radlnej:
a) 35/104-66, z okresu rzymskiego i czasów nowożytnych,
b) 11/105-66, z okresu rzymskiego,
c) 11/105-67, z okresu wczesnego średniowiecza,
7) w Radlnej:
a) 34/104-66, z epoki brązu i okresu rzymskiego,
8) w Tarnowcu:
a) 18/104-66, z okresu rzymskiego,
b) 22/104-66, z epoki neolitu i wczesnego średniowiecza,
9) w Woli Rzędzińskiej:
a) 10/103-67, z epoki kamienia,
b) 11/103-67, z epoki kamienia,
c) 12/103-67, z okresu średniowiecza,
d) 13/103-67, z okresu średniowiecza i czasów nowożytnych,
e) 16/103-67, z epoki kamienia,
f) 18/103-67, z epoki kamienia i czasów nowożytnych,
g) 20/103-67, z okresu mezolitu,
h) 21/103-67, z epoki brązu,
i) 24/103-67, z epoki kamienia,
j) 25/103-67, z epoki kamienia i średniowiecza,
k) 26/103-67, z epoki neolitu,
l) 27/103-67, z epoki brązu i wczesnego średniowiecza,
ł) 28/103-67, z epoki brązu,m) 29/103-67, z epoki brązu.
10) w Zawadzie:
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a) 24/104-66, z okresu wczesnego średniowiecza,
b) 25/104-66, z czasów prehistorycznych
c) 26/104-66, z okresu średniowiecza,
d) 27/104-66, z okresu wczesnego średniowiecza,
e) 28/104-66, z okresu średniowiecza,
11) w Zbylitowskiej Górze:
a) 30/104-65, z epoki brązu i wczesnego średniowiecza,
b) 33/104-65, z czasów prehistorycznych i wczesnego średniowiecza,
12) w Zgłobicach:
a) 35/104-65, z okresu rzymskiego i czasu średniowiecza,
b) 36/104-65, z epoki brązu,
c) 37/104-65, z epoki brązu i czasów nowożytnych,
d) 40/104-65, z okresu rzymskiego,
e) 42/104-65, z okresu rzymskiego.

10.  W  zasięgu  strefy  ustala  się  nakaz  przeprowadzenia  wyprzedzających  badań 
archeologicznych  przed  prowadzeniem  wszelkich  prac  ziemnych,  np.  związanych  z  budową 
zabudowy rolniczej, prowadzeniem rowów melioracyjnych, itp.

11. Wyznacza się strefy „SE” – ochrony ekspozycji:
1) Strefa E 1 – Zbylitowska Góra  – widok na kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.
2) Strefa E 2  Tarnowiec i Zawada – obszar dawnych ogrodów zamku Tarnowskich,

12. W zasięgu strefy ustala się:
1)  nakaz ochrony ciągów i  punktów widokowych przez  nieprzesłanianie  elementami  małej 

architektury i nasadzeniami elementów eksponowanych,
2) zakaz wprowadzania zalesień,
3) zakaz lokalizacji zabudowy,
4) zakaz lokalizowania masztów i stacji przekaźnikowych telefonii komórkowej.
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Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów dla terenów rol-
nych i leśnych z zaznaczeniem stref ścisłej ochrony stanowiska archeologicznego grodziska w Zawa-
dzie i ochrony ekspozycji części gospodarczej zamku tarnowskiego.

4.5. Plany odnowy poszczególnych miejscowości gminy Tarnów
Do dziedzictwa kulturowego odnoszą się też plany odnowy poszczególnych sołectw gminy, 

których wykonanie  powierzono  Wójtowi  Gminy  Tarnów.  Są  one  spójne  ze  Strategią 
zrównoważonego rozwoju gminy Tarnów na lata 2008-2015 i ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów.

4.5.1. Plan odnowy miejscowości Nowodworze na lata 2009-2015 (Uchwała nr XXI/285/2009 
Rady  gminy  Tarnów  z  dnia  23  stycznia  2009  r.).  We  wstępie  stwierdzono,  że  plany  odnowy 
miejscowości „muszą uwzględniać szersze, pozamaterialne aspekty związane z odnową i ochroną 
takich wartości jak: tożsamość i dziedzictwo kulturowe. Wieś coraz bardziej zatraca swój charakter. 
Niszczeją zabytki, giną tradycje, rozluźniają się więzi międzyludzkie. W celu ochrony tych wartości 
planuje się zachowanie pamiątek przeszłości związanych z miejscowością, ochronę przyrody, jak 
również  budowanie  świadomości  lokalnej  historii  poprzez  instalację  ogólnodostępnej  tablicy 
informacyjnej”.  W rozdziale  Dziedzictwo  kulturalne  starannie  wymieniono  nieruchome obiekty 
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zabytkowe na terenie sołectwa.

4.5.2. Plan odnowy miejscowości Jodłówka-Wałki na lata 2009-2015 (załącznik do Uchwały 
nr XXXII/320/2009 z dnia 24 marca 2009 r.).  W rozdziale Dziedzictwo kulturowe wymieniono 
cmentarz wojenny nr 205 z 1915 r., niedawno odnowiony ze środków Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa.

4.5.3. Plan  odnowy  miejscowości  Radlna na  lata  2009-2015  (załącznik  do  Uchwały  nr 
XXXII/319/2009  z  dnia  24  marca  2009  r.).  Inwentaryzacja  zasobów  służących  odnowie 
miejscowości wymienia przede wszystkim podworskie budynki należące przed 1945 r. do książąt 
Sanguszków.  Wskazano  na  bardzo  zły  stan  budynków  zawiniony  przez  obecnego  właściciel  i 
konieczność ich rewitalizacji. Część z nich uległa w ostatnich latach rozbiórce. Stopień dewastacji 
pozostałych sprawia, że budynki nie mogą być wykorzystane dla dobra mieszkańców.

4.5.4. Plan  odnowy  miejscowości  Zawada na  lata  2009-2015  (załącznik  do  Uchwały  nr 
XXXII/318/2009  z  dnia  24  marca  2009  r.).  Inwentaryzacja  zasobów  służących  odnowie 
miejscowości opisano drewniany kościół pw. św. Marcina. W ostatnim czasie przeprowadzono w 
nim  prace  restauracyjne,  uporządkowano  jego  otoczenie,  zamontowano  nowy  system 
przeciwpożarowy i podświetlenie, zbudowano przy kościele parking wyposażony m. in. w ławki i 
pergole.

4.5.5.  Plan odnowy miejscowości  Koszyce Wielkie na lata 2010-2016 (Uchwała nr 1/2010 
Zebrania Wiejskiego Sołectwa Koszyce Wielkie z dnia 9 marca 2010). W rozdziale Dziedzictwo 
kulturowe  zapisano  potrzebę  zadbania  Władz  Gminy  o  budynki  podworskie  Sanguszków  oraz 
figury i krzyże przydrożne, które zdaniem autora dokumentu należy skatalogować.

4.5.6. Plan odnowy miejscowości Poręba Radlna na lata 2010-2016 (załącznik do Uchwały nr 
XLIII/433/2010 z dnia 25 marca 2010 r.). Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowo-
ści wymieniono  obiekty stanowiące dziedzictwo kulturowe na czele z kościołem parafialnym św. 
Piotra i Pawła.

4.5.7. Plan odnowy miejscowości Wola Rzędzińska na lata 2010-2016 (załącznik do Uchwały 
nr XLIII/432/2010 Rady gminy Tarnów z dnia 25 marca 2010 r.) posiada rozdział zatytułowany In-
wentaryzacja  zasobów służących odnowie miejscowości.  Opisano w nim zasoby przyrodnicze i 
dziedzictwo kulturowe na terenie sołectwa. W ramach tego drugiego opisano kościół parafialny, 
miejscowe kapliczki i cmentarz wojenny.

 
4.5.8.  Plan  odnowy miejscowości  Łękawka na  lata  2010-2016  (załącznik  do  Uchwały  nr 

XLIV/449/2010 z dnia 19 kwietnia 2010). W inwentaryzacji zasobów służących odnowie miejsco-
wości zapisano, że „Obiektami dziedzictwa kulturowego w Łękawce są liczne kapliczki i przydroż-
ne krzyże, o które dbają mieszkańcy”.

 
5.5.9. Plan odnowy miejscowości  Tarnowiec na  lata  2010-2016 (załącznik do Uchwały nr 

XVLI/448/08  Rady gminy Tarnów z dnia 19 kwietnia 2010 r.) zawiera rozdział zatytułowany In-
wentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości. Wymieniono w nim zasoby przyrodnicze i 
dziedzictwo kulturowe na terenie sołectwa. W jego ramach opisano miejscowe obiekty małej archi-
tektury sakralnej.

4.5.10. Plan  odnowy  miejscowości  Zbylitowska  Góra na  lata  2010-2015 (załącznik  do 
Uchwały nr IV/16/2011 Rady gminy Tarnów z dnia 25 stycznia 2011). W rozdziale Inwentaryzacja 
zasobów służących odnowie miejscowości opisano zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe na 
terenie sołectwa z zespołem dworsko-parkowym, kościołem parafialnym i figurą św. Floriana. W 
rozdziale Zadania inwestycyjne i modernizacyjne przeznaczone do realizacji zapisano odrestauro-
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wanie zabytkowego kościoła parafialnego wraz z otoczeniem i zabytkową dzwonnicą. Prace kon-
serwatorskie mają trwać do 2014 r.

4.5.11. Plan odnowy miejscowości Koszyce Małe na lata 2011-2017 (załącznik do Uchwały nr 
IV/15/25 stycznia 2011). W rozdziale Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości 
stwierdzono, że gmina dba o cmentarz wojenny „Na Skale”. Wskazano na potrzebę objęcia opieką 
figur i kapliczek przydrożnych.

4.6.  Ogólna  charakterystyka  stanu  dziedzictwa  i  zasobów  kulturowych  gminy  na  tle 
historycznym

Dziedzictwo kulturowe gminy Tarnów wiąże się przede wszystkim z działalnością rolniczą, a 
zasoby  zabytkowe  to  głównie  obiekty  sakralne,  dawne  założenia  dworsko-folwarczne  oraz 
zachowane  historyczne  układy  przestrzenne  wsi  wraz  z  jej  tradycyjną  zabudową.  Istotnym 
dopełnieniem krajobrazu kulturowego są również elementy małej architektury: kapliczki, krzyże i 
figury przydrożne oraz miejsca pamięci.

Tereny gminy Tarnów były od czasów prehistorycznych atrakcyjne dla osadnictwa. Na terenie 
gminy  znajduje  się  108  zewidencjonowanych  stanowisk  archeologicznych,  z  czego  4  wpisane 
zostały do rejestru zabytków nieruchomych. Są to osady wielokulturowe w Koszycach Wielkich, 
Tarnowcu,  grodziska  w Zawadzie  i  w Zgłobicach.  Najstarsze  ślady osadnictwa odnalezione  na 
terenie gminy pochodzą z epoki kamienia (późny paleolit?, neolit?), znajdowano je m. in. w Błoniu 
i  Woli  Rzędzińskiej.  Niewykluczone,  że  około  4500  lat  p.  n.  e.  osiedlili  się  na  tym  terenie 
przedstawiciele kultury ceramiki wstęgowej rytej (Radlna), pierwszej w pełni neolitycznej kultury 
na ziemiach polskich, prowadzącej życie osiadłe. Osadnictwo zaczyna rozwijać się intensywniej na 
przełomie epok neolitu i brązu (około 2 tys. lat p. n. e.). Powstają osady w Koszycach Wielkich, 
Tarnowcu, Zbylitowskiej Górze i w Zgłobicach zamieszkiwane przez ludność kultury łużyckiej. 
Pod koniec jej istnienia (VII-V w. p. n. e.) już we wczesnej epoce żelaza na zachodnim skłonie 
Góry św. Marcina (sołectwo Zawada) funkcjonował niewielki gród. Następną kulturą epoki żelaza, 
której przedstawiciele zasiedlili tereny obecnej gminy Tarnów była kultura przeworska wiązana z 
germańskim plemieniem Wandalów. Ślady najstarszej osady związanej z tą kulturą odnaleziono w 
Tarnowcu (około  250-200  lat  p.n.e.,  okres  lateński  epoki  żelaza).  Funkcjonowała  ona  w  tej 
miejscowości także w następnych okresach epoki żelaza zwanych okresem wpływów rzymskich. W 
okresie wczesnorzymskim osada istniała w Nowodworzu. Osady ludności kultury przeworskiej z 
okresu  rzymskiego  i  późnorzymskiego  znajdowały  się  na  terenie  Błonia,  Koszyc  Małych i 
Wielkich,  Poręby  Radlnej,  Radlnej,  Tarnowca i  Zbylitowskiej  Góry.  O  powiązaniach 
handlowych pramieszkańców tych osad z okresu wpływów rzymskich świadczą m. in. moneta z 
brązu zwana asem z czasów Republiki Rzymskiej, datowana na rok 211 p. n. e. i solid Tedozjusza II 
(402-450 n. e) odnaleziony w 1932 r. w okolicy Góry św. Marcina.

Okres dominacji Wandalów na naszych ziemiach kończy się w IV wieku naszej ery w okresie 
Wędrówki Ludów. Odejście ich wytworzyło pustkę osadniczą. Dopiero w VIII wieku na terenie 
Zawady powstaje otwarta osada słowiańska. Najpóźniej w drugiej połowie IX wieku słowiańscy 
mieszkańcy  tych  ziem  budują  w  tym  miejscu  ogromnych,  wieloczłonowy  gród  o  potężnych 
umocnieniach  drewniano-ziemnych.  Tak ogromna inwestycja  wymagała  udziału  znacznej  grupy 
ludności, co świadczy pośrednio o zaawansowaniu konsolidacji struktur plemiennych, a zapewne 
także o wzroście znaczenia elit plemiennych. Gród budowali nie tylko jego mieszkańcy, ale też 
ludność  zasiedlająca  osady  otwarte  w  jego  pobliżu.  Na  terenie  gminy  ślady 
wczesnośredniowiecznego  osadnictwa  znaleziono  w  Koszycach  Wielkich,  Łękawce,  Porębie 
Radlnej, Tarnowcu i Woli Rzędzińskiej.

Gród w Zawadzie funkcjonował dalej w X wieku, a w następnym stuleciu najprawdopodobniej 
już tylko jako osada między zniszczonymi wałami.  Koniec grodu mógł wiązać się z upadkiem 
organizacji państwowej i kościelnej w latach 30. XI wieku lub z ustanowieniem przez piastowskich 
władców nowego lokalnego ośrodka władzy w Wojniczu. Pod koniec XI stulecia benedyktyni z 
klasztoru  w Tyńcu  otrzymali  znaczne  nadania  ziemskie  nad  Białą  z  rąk  księżnej  Judyty,  żony 
Władysława  Hermana.  Na  ziemiach  tych  założyli  między innymi  wieś  Tarnów,  zwaną  później 
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Tarnowcem lub Tarnowem Małym w odróżnieniu od Tarnowa Wielkiego, który stanowił własność 
rycerską.  Najprawdopodobniej  w  1124  roku  (między  6  kwietnia  1123  a  7  marca  1125)  legat 
papieski kardynał Idzi z Tusculum, potwierdził nadania monarsze dla tynieckich benedyktynów. W 
dokumencie  tym  po  raz  pierwszy  pojawia  się  nazwa  „Tarnou”.  W  Tarnowcu  na  stanowisku 
archeologicznym 1 przy ul. Na Młyny archeolodzy odkryli pozostałości osady funkcjonującej tam 
w XII  i  do  połowy XIII  wieku,  którą  można  identyfikować  z  benedyktyńskim Tarnowem.  Na 
terenie wsi powstał kościół parafialny, który po raz pierwszy w 1326 r. odnotowano jako siedzibę 
dekanatu obejmującego w przybliżeniu teren kasztelanii wojnickiej. Dane historyczne i kształty wsi 
świadczą  o  tym,  że  w  okresie  wczesnośredniowiecznym  wsie  zakładano  najpierw  w  dolinie 
Dunajca i w okolicy Góry św. Marcina.  Od XIV w. zaczynają już powstawać wsie w kształcie 
łańcuchówki, charakterystyczne dla kolonizacji na prawie niemieckim.  

Do  początku  lat  60.  XIV  w.  obszar  obecnej  gminy  znajdował  się  w  granicach  ziemi 
krakowskiej, następnie aż do rozbiorów był częścią powiatu pilzneńskiego (przejściowo do 1508 r. 
w powiecie wiślickim) w województwie sandomierskim.

W pierwszej połowie XIV w. na terenie m. in. obecnej gminy wielką akcję osadniczą rozwinął 
Spycimir  Leliwita,  kasztelan  krakowski.  W  1327  r.  na  obszar  o  powierzchni  400  łanów 
przeznaczonych  pod  kolonizację  uzyskał  zwolnienie  dla  osadników  na  20  lat  od  dziesięciny 
kościelnej. Wszedł też w posiadanie Tarnowa Wielkiego i Tarnowa Małego (Tarnowca). Na terenie 
pierwszej wsi lokował miasto, na terenie drugiej zbudował zamek w pobliżu której lokował wieś 
Podgrodzie  (obecnie  Zawada).  Około  1400  r.  w  ówczesnym  Podgrodziu  (dzisiaj  Zawada) 
zbudowano drewniany gotycki kościół pw. św. Marcina. Te i inne miejscowości w pobliżu Tarnowa 
stanowić miały część wielkiego majątku ziemskiego zwanego państwem tarnowskim (po 1547 r. 
także  hrabstwem  tarnowskim),  które  do  1570  r.  stanowiło  własność  rodziny  Tarnowskich, 
potomków  Spycimira  Leliwity.  Następnie  przeszło  ono  w  ręce  Ostrogskich  i  po  okresie 
funkcjonowania w sytuacji podziału na początku XVIII w. stało się własnością Sanguszków.  

Druga  parafia  na  terenie  obecnej  gminy  Tarnów  powstała  zapewne  jeszcze  w  XIII  w.  w 
Zbylitowskiej  Górze,  zwanej wtedy po  prostu  Górą.  Obecny  kościół  Podwyższenia  Krzyża 
Świętego ufundowany w 1464 r. przez właściciela wsi Mikołaja ze Zbylitowic i odbudowany po 
zniszczeniach wojennych 1915 r. jest drugim chronologicznie obiektem architektury sakralnej na 
terenie gminy. Do rejestru zabytków wpisana jest też murowana dzwonnica z XVIII w. i drzewostan 
otaczający kościół.

W rejonie obecnej gminy Tarnów dominowała od średniowiecza własność szlachecka. W 1350 
r. po raz pierwszy wymieniona w źródłach zostaje parafia w Radlnej, obejmującej teren, na której 
powstała później Poręba Radlna, którą Dziersław, syn Pełki, sędziego sandomierskiego w 1392 r. 
razem  z  Przewroczem  (obecnie  Nowodworze)  sprzedał  Janowi  z  Tarnowa,  wojewodzie 
krakowskiemu. Radlna pozostała własnością Radlińskich. W dokumencie sądowym powstałym w 
latach 1356-61 po raz pierwszy wzmiankowane zostają  Koszyce, własność Wincentego.  Koszyce 
Małe pod nazwą Wola Koszycka wymieniono pierwszy raz w dokumencie w 1362 r. jako jedną z 
wsi,  z  której  dziesięciny  miały  stanowić  uposażenie  altarysty  ołtarza  św.  Krzyża  w  zamku 
tarnowskim. Obie wsie przynajmniej od XIV w. stanowiły własność Rokoszów herbu Ostoja.  W 
Koszycach Małych stoi dom z nieczynną kaplicą, czyli dawny dwór z drugiej połowy XIX wieku. 
Zachowały się  zabytkowe budynki  podworskie.  W 1386 r.  w dokumentach pojawia  się  Jan  ze 
Zgłobic, pierwszy znany właściciel tej wsi. Rodzina Zgłobickich pieczętowała się herbem Nowina. 
Obecny murowany dwór powstał w drugiej połowie XIX wieku. Dzisiaj stanowi własność prywatną 
i wraz otoczeniem (oficyny) i założeniem parkowym w Zgłobicach wpisany jest do wojewódzkiego 
rejestru zabytków. Na terenie gminy zachowały się łącznie 4 budynki dworów (Koszyce Małe, 
Radlna,  Zbylitowska Góra,  Zgłobice).  Z  lat  1398-00 posiadamy dowody istnienia  wsi  Biała, 
która  podzielona  była  na  dwie  części  Białą  Wielką,  własność  rodziny Bielskich  i  Białą  Małą, 
stanowiącą uposażenie plebana tarnowskiego, a od 1400 r. kustosza kolegiaty tarnowskiej. Wieś 
Błonie wzmiankowana  po  raz  pierwszy  w  1402  r.  była  własnością  rodziny  Błońskich  herbu 
Biberstein. W 1447 r. w źródłach pisanych pojawia się po raz pierwszy Łękawka jako należąca do 
wielkiego kompleksu  majątkowego Tarnowskich.  Stanowił  on  największy możnowładczy klucz 
dóbr  w Królestwie  Polskim.  W spisie  z  1536  roku  sołectwa  gminy:  Łękawka,  Nowodworze, 
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Poręba Radlna i  Zawada wymieniono jako wchodzące w skład hrabstwa tarnowskiego. Około 
1577  roku  doszła  do  nich  Wola  Rzędzińska lokowana  najprawdopodobniej  przez  księcia 
Konstantego Ostrogskiego. Około 1724 r. w lasach należących do Woli Rzędzińskiej powstaje wieś 
Wałki i  zapewne niedługo później  Jodłówka. Obie osady połączono w 1900 r. i  noszą obecnie 
nazwę Jodłówka-Wałki. Z nazwiskiem Sanguszków, ostatnich właścicieli hrabstwa tarnowskiego, 
związany jest ufundowany przez Eustachego i Konstancję Sanguszków kościół w Porębie Radlnej. 
Neogotycka budowla zaprojektowana przez Jana Sas-Zubrzyckiego i zbudowana w latach 1904-
1905  wpisana  jest  do  wojewódzkiego  rejestru  zabytków  razem  wyposażeniem.  Nie  wpisany 
pozostaje  młodszy  (1911-1934)  neogotycki  kościół  pw.  Matki  Bożej  Nieustającej  Pomocy, 
wybudowany według projektu Augustyna Tarkowskiego w Woli Rzędzińskiej, stanowiący dzisiaj 
dominantę w krajobrazie.

Ogólnie  na terenie  gminy Tarnów istnieją  3 kościoły (Zawada,  Zbylitowska Góra i  Poręba 
Radlna) wpisane do ewidencji zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie 
oraz 2 dwory wraz z założeniami parkowymi (Zbylitowska Góra i Zgłobice). W gminnej ewidencji 
zabytków pozostają popadający w ruinę dwór w Radlnej  z połowy XIX w. (obecny właściciel: 
Związek Męskiej Młodzieży Przemysłowej i Rzemieślniczej pod wezwaniem św. Stanisława Kostki 
w  Krakowie,  ul.  Skarbowa  4,  31-121  Kraków)  oraz  dwór  w  Koszycach  Małych  stanowiący 
własność gminy.

 Z kościołami parafialnym związane są cmentarze parafialne. Do 1784 r. ulokowane były one 
tylko  przy kościołach.  Pozostałości  cmentarzy przykościelnych  z  pomnikami  znajdują  się  przy 
kościołach w Zawadzie i Zbylitowskiej Górze. Najstarsze cmentarze parafialne można zobaczyć w 
miejscowościach Poręba Radlna, Tarnowiec, Wola Rzędzińska i Zawada.

Osobną kategorię zabytków na terenie gminy Tarnów stanowią cmentarze wojenne, na których 
pochowani są polegli obu walczących stron podczas bitwy pod Gorlicami w maju 1915 r., jednej z 
największych  operacji  wojskowych  podczas  I  wojny światowej.  Działania  wojenne  toczyły  się 
także  na  terenie  gminy  przynosząc  zniszczenie  m.  in.  kościołowi  w  Zbylitowskiej  Górze.  Do 
wojewódzkiej ewidencji zabytków wpisano 6 cmentarzy wojennych: nr 175 w  Porębie Radlnej, 
180 w  Tarnowcu, 196 w  Koszycach Małych, 198 w  Błoniu, 204 w  Woli Rzędzińskiej, 205 w 
Jodłówce-Wałkach.

Ważną  rolę  w  krajobrazie  kulturowym  gminy  odgrywają  jeszcze  dwie  grupy  obiektów. 
Pierwsza z nich to kapliczki, figury i krzyże przydrożne określane jako mała architektura sakralna. 
Dominuje prosta forma drewnianego krzyża z postacią Ukrzyżowanego, figury Chrystusa Pasterza, 
Matki Bożej i świętych – Nepomucena – dla ochrony przed powodzia i Floriana, dla uproszenia 
ochrony przed pożarem. Najstarsze to kamienna figura św. Floriana w Zbylitowskiej Górze z 1767 
r.  oraz figura św. Jana Nepomucena w  Koszycach Wielkich  z XVIII w. Drugą grupę stanowią 
miejsca pamięci narodowej na czele z pomnikiem w miejscu kaźni wielu tysięcy obywateli polskich 
w większości pochodzenia żydowskiego w lesie Buczyna w  Zbylitowskiej Górze. Żaden z tych 
obiektów nie znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

  Wśród  niematerialnych  elementów  dziedzictwa  kulturowego  należy  wyróżnić  tradycje 
muzyczne  w  Woli  Rzędzińskiej:  chór  dziecięcy  Campanella  z  tradycjami  sięgającymi  1965  r., 
Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej działającą od 1968 r. i najbardziej utytułowany chór 
mieszany Cantus, który powstał w 1984 r. Z pozostałych zachowanych niematerialnych elementów 
dziedzictwa  kulturowego  pozostały  nazwy  geograficzne  i  historyczne  (nazwy  większości 
miejscowości na terenie gminy), są one nośnikami tradycji, świadectwem minionych pokoleń oraz 
historii regionu. Sposobem ich utrwalenia i zachowania jest możliwość wpisu do rejestru zabytków 
(art. 9 ust. 2 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Na  listę  produktów  tradycyjnych  26.11.2012  r.  wpisana  została  potrawa  znana  w  Woli 
Rzędzińskiej pod nazwą „siuśpaj” (gęsta masa z kaszy z kawałkami suszu owocowego).

 
4.7. Zarys historii i krajobraz kulturowy poszczególnych miejscowości
Krajobraz  kulturowy  to  przestrzeń,  historycznie  ukształtowana  w  wyniku  działalności 

człowieka, zawierająca wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze (art. 3 pkt 14 Ustawy z 
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze 
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zm.).  
W skład  gminy Tarnów wchodzi  15  sołectw  przylegających  do granic  miasta  Tarnowa od 

wschodu,  południa  i  zachodu.  Położone  są  one  na  terenie  dwóch  graniczących  ze  sobą 
mezoregionów  geograficznych:  Płaskowyżu  Tarnowskiego  i  Pogórza  Ciężkowickiego  z 
najwyższym na terenie gminy wzniesieniem o wysokości 398,2 m m n. p. m. (Granice Porębskie w 
sołectwie Poręba Radlna). Zachodnie granice sołectw Błonie, Zgłobice, Zbylitowska Góra, Biała 
wyznacza rzeka Dunajec, której dopływ stanowi Biała Dunajcowa płynąca przez sołectwa Radlna, 
Nowodworze, Koszyce Wielkie, Tarnowiec i Biała. Poza nielicznymi rejonami gminy o charakterze 
podgórskim,  oznaczającymi  się  wysokimi  walorami  widokowymi,  krajobraz  kulturowy  został 
mocno przekształcony przez człowieka. 12 art. 3 pkt 14 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.). Większość miejscowości na 
terenie gminy Tarnów posiada metrykę średniowieczną. Struktura dawnej sieci osadniczej powoli 
zanika w terenie, przyczyniły się do tego głównie  powojenna reforma rolna. Silne przeobrażenia 
przestrzenne wsi, głównie przejawiające się poprzez rozproszenie zabudowy i rozdrobnienie areału, 
następują od początku lat  90.  XX w. Wiele osad o średniowiecznej  proweniencji straciło swoje 
historyczne walory przestrzenne i część zasobów kulturowych.

Biała

1. Wieś Biała na mapie z 1914 r. (źródło: Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego, dalej: 
WIG).

2.Wieś Biała na mapie z 1930 r. (źródło: Z. Simche, Tarnów i jego okolica, Tarnów 1930).
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3. Historyczny kształt wsi Biała (źródło: Simche 1930).

Dawne nazwy: Biała Wielka, Biała Mała.
Podstawowe  dane  historyczne:  W  dokumencie  z  lat  1398-99  jako  właściciele  Białej 

wymienieni  są  Spytek,  Tomek  i  Jakusz  Bielscy.  Należała  do  parafii  Jurków  (obecnie  Łęg 
Tarnowski).  Wieś  dzieliła  się  na  dwie  części:  własność  szlachecką  –  Biała  Wielka  i  własność 
duchowieństwa – Biała  Mała.  Prawdopodobnie  bowiem część  wsi  Spycimir  Leliwita,  kasztelan 
krakowski nadał plebanowi tarnowskiemu fundując ok. 1330 r. parafię w Tarnowie.  Od 1400 r. 
część ta stanowiła uposażenie kustodii przy kolegiacie tarnowskiej. Około 1470 r. w Białej Małej 
był dwór z ogrodem i sadem, folwark oraz młyn, zaś w  Białej Wielkiej karczma i folwark. W 1518 
r. część szlachecką Białej kupiła Barbara z Zalasowskich, żona Jakuba, rajcy tarnowskiego. Według 
księgi poborów z 1536 r. w obu częściach wsi było po 4 kmieci. Według księgi poborów z 1581 r. 
było  czterech  właścicieli  Białej:  Izajasz  Romer,  Ankwicz,  kustosz  kolegiaty  tarnowskiej  i 
Mislakowski. W XIX w. Biała stanowiła własność spadkobierców księcia Sanguszki. W 1921 r. w 
Białej były 42 budynki mieszkalne i 212 mieszkańców. We wsi zachowało się kilka zabytkowych 
drewnianych  domów,  z  których  najstarszy  pod  numerem  41  pochodzi  z  1873  r.  Przy  wale 
przeciwpowodziowym  znajduje  się  niewielki  pomnik  upamiętniający  śmierć  trzech  młodych 
żołnierzy Szarych Szeregów Hufca Mościce poległych 29 lipca 1944 r.

Położenie: Biała położona jest na między Dunajcem i wpływającą do niego rzeką Biała. Od 
południa i wschodu graniczy z miastem Tarnów.

Układ historyczny: dwudrożnica.

Błonie

1. Błonie na mapie administracyjnej Królestwa Galicji i Lodomerii z 1855 r. (WIG).

23



2. Historyczny kształt wsi Biała (Simche 1930).

Dawne nazwy: Błonie nad Dunajcem.
Podstawowe dane historyczne: Wieś Błonie wzmiankowana po raz pierwszy w 1402 r. była 

własnością rodziny Błońskich herbu Biberstein. Należała najpierw do parafii w Jodłówce (obecnie 
przysiółek Szczepanowic), potem do wojnickiej. Około 1470 r. Jan Długosz pisał, że w Błoniu są 
dwa  dwory,  należące  zapewne  do  dwóch  właścicieli  wsi  –  Jan  Błońskiego  i  Tomasza 
Kazimirskiego. W kolejnych wiekach przechodziła w ręce różnych właścicieli. W 1581 r. należała 
do Walentego Łysakowskiego i Błońskiej. W 1921 r. w Błoniu były 73 budynki mieszkalne i 385 
mieszkańców. W XIX w. ze względu na atrakcyjne położenie nad Dunajcem uważana była za wieś 
letniskową. W 1907 r. na wykupionej resztówce dworu biskup Leon Wałęga wybudował w Błoniu 
willę  Ave  na  wypoczynek  letni  dla  alumnów  Wyższego  Seminarium  Duchownego.  Następnie 
powstał  budynek kaplicy (niezachowana).  W willi  odbywały się zajęcia  WSD podczas I  wojny 
światowej,  kiedy  budynek  w  Tarnowie  zajęty  został  przez  wojsko,  a  także  podczas  okupacji 
niemieckiej w latach 1940-41. Tutaj wraz z grupą kleryków aresztowany  został rektor seminarium 
ks. Roman Sitko, męczennik, ogłoszony błogosławionym przez papieża Jana Pawła II. W roku 1960 
wybudowano  nową kaplicę  pw.  Najświętszego  Serca  Pana Jezusa,  pełniącą  od  1980 r.  funkcję 
kościoła  parafialnego.  Na terenie  wsi usytuowany jest  też  cmentarz wojenny nr  198 z  1915 r., 
zaprojektowany przez  Heinricha  Scholza.  Posiada  on  status  zabytku  w ewidencji  konserwatora 
wojewódzkiego.  Pochowano  na  nim w siedmiu  grobach  zbiorowych  i  297 pojedynczych   208 
żołnierzy  austro-węgierskich  i  104  żołnierzy  rosyjskich.  W  Błoniu  zachowało  się  też  kilka 
wartościowych drewnianych domów.

Położenie: Zachodnią granicę sołectwa Błonie wyznacza rzeka Dunajec, od południa graniczy z 
gminą Pleśna, od północy ze Zgłobicami.

Układ historyczny: nieregularny, kształt wielodrożnicy posiada przysiółek Wola Błońska.

Jodłówka-Wałki
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1.Jodłówka-Wałki na mapie z 1914 r. (WIG).

 2. Jodłówka-Wałki na mapie z 1930 r. (Simche 1930).

Dawne nazwy: Wołąki, Wałki z Jodłówką, Jodłówka z Wałkami, Jodłówka ad Wałki.
Podstawowe dane historyczne: Wałki z przysiółkiem Jodłówka powstały .prawdopodobnie na 

przełomie XVII i XVIII w (pierwsza wzmianka 1725) w dobrach hrabstwa tarnowskiego w lasach 
na  wschód  od  Woli  Rzędzińskiej.  Najstarszą  częścią  Wałek  jest  tzw.  Fiołkówka.  Obie  osady 
połączono w 1900 r.  i  noszą obecnie nazwę Jodłówka-Wałki.  Według  Słownika geograficznego 
Królestwa Polskiego (1892) Wałki miały 68 domów i 358 mieszkańców. Wpływ na rozwój wsi 
miała  budowa  na  terenie  Wałek  stacji  kolei  Karola  Ludwika  między  przystankami  w  Woli 
Rzędzińskiej i Czarnej. Jodłówka w 1882 r. należała do parafii w Skrzyszowie oraz w Lisiej Górze i 
miała 208 mieszkańców rzymskokatolickich. Na terenie wsi obszar większy stanowiła posiadłość 
księcia Sanguszki wynosząca 9 mórg roli w ogóle. Mniejsza posiadłość liczyła 705 mórg roli w 
ogóle, 251 mórg łąki i ogrodów, 158 mórg pastwisk i 32 mórg roli. W 1905 r. wsie włączono do 
nowo utworzonej  parafii  w Woli  Rzędzińskiej.  7  maja  1915 r.  w okolicy miały miejsce  walki 
związane z operacją tarnowsko-gorlicką podczas I wojny światowej. Polegli pochowani zostali na 
cmentarzu  wojennym  w  centrum  Wałek.  W  1921  r.  w  Jodłówce-Wałkach  były  131  budynki 
mieszkalne i 639 mieszkańców.

Położenie: Sołectwo  położone  jest  12  km na  północny  wschód  od  Tarnowa.  Od  zachodu 
graniczy z Wolą Rzędzińską od północy z gminą Lisia Góra, od południa z gminą Skrzyszów, od 
wschodu z  gminą  Czarna  w powiecie  dębickim.  Przez  wieś  biegną drogi  powiatowe  Pogórska 
Wola-Wałki nr 43363, Tarnów-Wałki-Stare Żukowice nr 43359.

Układ historyczny: wieś samotnicza.
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Koszyce Małe

1.Koszyce Małe z Wolą Ostrębowską na mapie z 1855 r. (WIG)

2. Kształt wsi Koszyce Małe (Simche 1930).

Dawne nazwy: Wola Koszycka, Koszyczki
Podstawowe dane historyczne: Koszyce Małe pod nazwą Wola Koszycka wymieniona została 

pierwszy raz  w  dokumencie  w  1362  r.  jako  jedna  z  wsi,  z  której  dziesięciny  miały  stanowić 
uposażenie altarysty ołtarza św. Krzyża w zamku tarnowskim. Sama nazwa Koszyce Małe pojawia 
się po raz pierwszy w 1424 r. Wieś stanowiła własność Rokoszów herbu Ostoja, należała do parafii 
w Zbylitowskiej Górze.  Na terenie wsi znajdowały się liczne stawy rybne zasilane przez potok 
Zimna Woda. Według dokumentu z 1536 r. była własnością Franciszka Rokosza.  W Koszycach 
Małych było wówczas 7 kmieci, 2 zagrodników, karczma, 9 stawów rybnych, dwór i folwark. W 
1855 r. Koszyce Małe należały do Melanii ze Strzyżowskich. Mapa Galicji z tego roku wskazuje, że 
dwór znajdował się w tym czasie na wzniesieniu Skała (okolice ul. Skalnej). W roku 1872 i 1874 
jako właścicielka Koszyc Małych i Zgłobic wymieniona jest hrabina Julia Mieroszewska. Według 
Słownika geograficznego Królestwa polskiego w 1883 r. Koszyce Małe liczyły 411 mieszkańców, 
„miały  piękny  dwór  hrabiów  Mieroszewskich,  ogród  założony  w  zeszłym  stuleciu  i  piękny 
starożytny most murowany na arkadach z nakryciem. Posiadłość większa hr. Mieroszewskiego na 
obszarze wynosiła 477 mórg roli i 29 mórg lasu; mniejsza posiadłość 345 mórg roli w ogóle”. Pod 
koniec XIX w. cząstkowymi właścicielami w Koszycach Małych byli Adam Cichy, Józef Cichy, 
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Maria Wykowska i książę Eustachy Sanguszko. Na przełomie XIX i XX w. w Koszycach Małych 
stanął nowy dwór wybudowany na zlecenie Hirscha Maschlera. W 1917 r. budynki podworskie i 
majątek zakupiły siostry urszulanki, które zbudowały przy dworze kaplicę z sygnaturką. Budynek 
dworu stanowi obecnie własność gminy. W jego pobliżu znajdują się także zabytkowa murowana 
obora  i  dwupiętrowy  budynek  podworski.  W  1915  r.  przy  południowej  granicy  wsi  (Wola 
Ostrębowska)  powstał  cmentarz  wojenny  nr  196,  znajdujący  się  w  ewidencji  wojewódzkiego 
konserwatora zabytków. Cmentarz zaprojektował Heinrich Scholz. Pochowano na nim 34 żołnierzy 
austro-węgierskich  oraz  52  żołnierzy  rosyjskich.  W czasie  okupacji  niemieckiej  w  Koszycach 
Małych kilkakrotnie rozstrzeliwano więźniów z tarnowskiego więzienia. Po ekshumacji pochowano 
ich  w dwóch  zbiorowych  mogiłach  na  terenie  tego  cmentarza  (łącznie  17  osób).  W granicach 
sołectwa  Koszyce  Małe  znajduje  się  przysiółek  Wola  Ostrębowską,  w  1883  r.  liczył  117 
mieszkańców.  W  1921  r.  na  terenie  Koszyc  Małych  były  84  budynki  mieszkalne  i  475 
mieszkańców.

Położenie: około 6 km na południowy zachód od Tarnowa, przez teren sołectwa przebiegają 
dwie drogi powiatowe Tarnów-Zakliczyn nr 43310 i Koszyce Małe-Zgłobice nr 43376.

Układ historyczny: wieś w typie łańcuchówki.

Koszyce Wielkie

1. Koszyce Wielkie na mapie z 1855 r. (WIG).

1. Historyczny kształt wsi Koszyce Wielkie (Simche 1930).

Podstawowe dane historyczne: Pierwsza wzmianka o wsi Koschczicze pojawia się w wyroku 
sądu  krakowskiego  z  lat  1358-62  dotyczącego  m.in.  wyspy  na  Białej  między  Koszycami  a 
Tarnowcami. W dokumencie wymieniony jest właściciel Koszyc – Wincenty. W 1440 r. występuje 
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Jan Rokosz z Koszyc Wielkich. Według księgi poborów z 1536 r. wieś była wspólną własnością 
braci Jana i Jakuba Rokoszy. Mieszkało w niej 7 kmieci i 5 zagrodników. Był w niej młyn na Białej, 
karczma,  dwór  i  folwark  oraz  10  małych  stawów  rybnych.  Rokoszowie  herbu  Ostoja  byli 
właścicielami Koszyc Wielkich do początku XVI w. Następnie własność uległa podziałom. Przez 
wieś prowadził ważny trakt z Krakowa na Ruś przez Tarnów z mostem na Białej wzmiankowany w 
1470, 1504, 1525 i 1587. W 1536 r. na terenie wsi było 10 stawów rybnych zasilanych wodą z 
potoku  Zimna  Woda.  W  1581  r.  źródło  wymienia  jako  właścicielkę  Annę  Rokoszową.  Wieś 
podlegała  parafii  rzymsko-katolickiej  w Zbylitowskiej  Górze.  Według  Słownika  geograficznego 
Królestwa polskiego w 1883 r. Koszyce Wielkie liczyły 566 mieszkańców rzymskich katolików, z 
tych  125 na  obszarze  większej  własności  Sanguszków i  posiadały kasę  pożyczkową gminną  z 
funduszem 195 zł. Posiadłość większa wynosiła 545 mórg roli i 126 mórg lasu, mniejsza posiadłość 
314 mórg roli w ogóle. W 1921 r. w Koszycach Wielkich było 116 budynków mieszkalnych i 634 
mieszkańców. Budynek dworu rozebrany został w latach 90. XX w. W latach 1951 i 1960 części 
Koszyc  Wielkich  zostały  włączone  do  miasta  Tarnów.  W  centrum  wsi  stoi  figura  św.  Jana 
Nepomucena z XVIII w. W pobliżu budynki podworskie. Na budynku pełniącym obecnie funkcję 
poczty ceramiczna plakieta z napisem „RP 1942”.

Położenie: Koszyce Wielkie położone są na południe od drogi krajowej nr 4, wieś przecina 
droga powiatowa Tarnów-Zakliczyn nr 43310.

Układ historyczny: wieś w typie łańcuchówki.

Łękawka

1. Łękawka na mapie z 1855 r. (WIG)
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2. Kształt wsi Łękawka (Simche 1930).

Dawne nazwy: Lankawka minori, Łękawica Mała, Lakawka, Łukawka.
Podstawowe dane historyczne: Wieś powstała prawdopodobnie w XIV w. Pierwsza wzmianka 

o wsi pochodzi z 1408 r. (Mikołaj Górka  de Lankawka minori). Przed 1447 r. Łękawka stała się 
częścią  kompleksu  majątkowego  Tarnowskich  (hrabstwo  tarnowskie).  Od  początku  należy  do 
parafii Poręba Radlna. Według Słownika geograficznego Królestwa Polskiego (1884) wieś leży „w 
okolicy  falistej  od  południa  podszytej  lasem  nad  bezimiennym  potokiem,  wpadającym  do 
Stryszówki […], przy gościńcu z Tuchowa do Tarnowa. Położenie podnosi się od płn. z 259 ku płd. 
na  365  m  n.p.m.  a  wieś  rozciąga  się  po  obu  brzegach  potoku.  Łękawka  […],  liczy  509 
mieszkańców. Posiadłość większa księcia Sanguszki ma obszaru 80 mórg lasu, posiadłość mniejsza 
639 roli, 59 łąk i ogrodów, 75 pastwisk i 198 mórg lasu. W 1921 r. w Łękawce były 102 budynki 
mieszkalne i 537 mieszkańców. We wsi znajdują się dwie zabytkowe kapliczki.

Położenie: Łękawka leży w odległości 9 km od Tarnowa, wzdłuż drogi powiatowej Skrzyszów 
– Łękawka 43364 łączącej się  z drogą wojewódzką Tarnów-Tuchów nr 977.

Układ historyczny: wieś w typie łańcuchówki.

Nowodworze

1. Wieś Nowodworze na mapie z 1930 r. (Simche 1930).

2. Historyczny kształt wsi Nowodworze (Simche 1930).

Dawne nazwy: Przewrocze, Nowy Dwór, Nowodwórze.
Podstawowe dane historyczne: Najstarsza wzmianka o wsi pochodzi z dokumentu sprzedaży 

sporządzonego w 1392 r. Nosiła wtedy nazwę Przewrocze i należała do Dziersława, syna Pełki, 
sędziego  sandomierskiego  herbu  Gryf.  Po  nabyciu  wsi  przez   Jana  z  Tarnowa  z  czasem 
przemianowana została na Nowy Dwór (nazwa ta wymieniona została pierwszy raz w dokumencie 
z 1448 r.) i weszła w skład majątku Tarnowskich (hrabstwo tarnowskie). W XVIII w. znajdował się 
w  Nowodworzu  drewniany  dwór,  kaplica,  folwark  i  karczma.  Autor  hasła  „Nowodwórze”  w 
Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich z 1886 r. podaje, „że 
wieś leży  nad potokiem płynącym od Góry św. Marcina do Biały. Grunta tej wsi przecinają tory 
kolei  tarnowsko-leluchowskiej,  między  stacją  Tarnów  a  Pleśna-Łowczówek  [kolej  zbudowana 
1876]. Nowodworze ma 220 mieszkańców rzymskokatolickich, kasę pożyczkową z kapitałem 237 
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zł  i  mały dom sióstr  miłosierdzia,  które się  kształceniem dziatwy zajmują.  Większa  posiadłość 
książąt Sanguszków ma obszaru 178 mórg roli, 20 łąk i ogrodów i 8 mórg pastwisk, posiadłość 
mniejsza 94 roli,  13 łąk i 14 pastwisk i 6 mórg lasu”. Do 1944 r. większą część wsi zajmował 
nowoczesny folwark Sanguszków. W 1921 r. w Nowodworzu były 31 budynki mieszkalne i 215 
mieszkańców.  

Położenie:  Nowodworze  położone  jest  wzdłuż  drogi  powiatowej  K1401  Nowodworze-
Rzuchowa oraz drogi wojewódzkiej nr 977 łączącej Tarnów z Gorlicami i Słowacją.

Układ historyczny: wieś w typie łańcuchówki.

Poręba Radlna

1. Wieś Poręba Radlna na mapie z 1930 r. (Simche 1930).

2. Historyczny kształt wsi Poręba Radlna (Simche 1930).

Dawne nazwy: Poramba.
Podstawowe dane historyczne: Po raz pierwszy nazwa Poręba Radlna pojawia się w 1392 r. w 

akcie sprzedaży tej wsi przez Dziersława syna sędziego ziemskiego sandomierskiego Pełki na rzecz 
Jana z Tarnowa. Do 1416 r. nazwy Radlna i Pręba Radlna występują zamiennie. Wzmiankowana po 
raz pierwszy w 1350 r. parafia w Radlnej jest tożsama z obecną parafią św.św. Piotra i Pawła w 
Porębie  Radlnej.  Prawdopodobnie  więc  obszar  pierwotnej  Radlnej  obejmował  także  teren,  na 
którym powstała później  wieś Poręba.  Dlatego też najpierw określano tę parafię jako Radlna,  a 
później, ze względu na położenie kościoła w większej zapewne Porębie, zmieniono również nazwę 
parafii. Drewniany kościół parafialny przypuszczalnie z XV w. został rozebrany w 1915 r. Obecny 
murowany  kościół  wzniesiono  w  latach  1904-05,  z  fundacji  księcia  Eustachego  Sanguszków 
według  projektu  Jana  Sas-Zubrzyckiego.  Budowę  zrealizował  Augustyn  Tarkowski  z  Tarnowa. 
Kościół w lipcu 1906 r. konsekrował bp Leon Wałęga. Przeniesiono do niego część wyposażenia 
starego kościoła. Wykaz konserwatorski wymienia: 1) chrzcielnicę kamienną, rzeźbioną z herbami 
Leliwa i Gryf, gotycką z XVI w.; 2) obraz Matki Bożej Różańcowej, gotycko-renesansowy z XVI 
w.; 3) obraz św.św. Piotra i Pawła, barokowy, wiek XVII-XVIII; 4) obraz adoracji św. Józefa z 
Dzieciątkiem barokowy,  XVII-XVIII w.;  5) obraz komunii  św. Hieronima,  barokowy lub kopia 
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obrazu  barokowego;  6)  14  obrazów  stacji  drogi  krzyżowej,  barokowych,  XVIII-XIX  w., 
odnawianych w 1865 r.; 7) krucyfiks rzeźbiony w tradycji baroku, XIX-XX w. (pod wieżą); 8) ornat 
czerwony neogotycki z haftem Trójcy św, ok. 1900 r.; 9) kapa czerwona neogotycka, ok. 1900. W 
1536 r. wieś należała do „państwa tarnowskiego” wtedy własność hetmana Jana Tarnowskiego i 
miała 10 półłanków kmiecych płacących po pół grzywny, dwór, folwark, karczmę i młyn. W 1581 r. 
miała 12 osad na 6 łanach, 3 zagrody, 8 komorników z bydłem, 8 bez bydła i 2 rzemieślników. W 
haśle  „Poręba  Radlna”  w  Słowniku  geograficznym Królestwa Polskiego czytamy,  że  w 1887 r. 
„prawie  w  środku  wsi,  nad  potokiem  znajduje  się  kościół  parafialny  a  na  północ  od  niego 
zabudowania większej posiadłości [...] Teren na południe wsi wznosi się do 403 m; pokryty lasem 
zmusza  tu  Białę  do  utworzenia  licznych  zakrętów.  W  ogóle  liczy  wieś  95  domów  i  595 
mieszkańców, mianowicie 566 rzymskich katolików i 3 izraelitów (sic!). Rozrzucone grupy chat 
noszą nazwy: Granice Północne, Granice Południowe, Poręba Radlna i  Przebienda.  We wsi jest 
szkoła ludowa i kasa pożyczkowa [...]. Obszar większej posiadłości (ks. Sanguszko) ma 36 mórg 
roli, 6 mórg pastwisk i 89 mórg lasu; posiadłość mniejsza 661 mórg roli, 49 łąk i ogrodów, 169 
pastwisk i 194 mórg lasu”. W 1921 r. w Porębie Radlnej było 110 budynków mieszkalnych i 570 
mieszkańców.

Położenie: Poręba Radlna położona jest przy drodze wojewódzkiej  nr 977 łączącej Tarnów z 
Gorlicami i Słowacją w odległości ok. 8 km od Tarnowa.

Układ historyczny: wieś w typie łańcuchówki.

Radlna

1. Wieś Radlna na mapie z 1930 r. (Simche 1930).

2. Historyczny kształt wsi Radlna (Simche 1930).

Dawne nazwy: Ralna.
Podstawowe dane historyczne: Wieś Radlna od pierwszej wiadomości o niej i jej właścicielu 

Paszku (1361-74) do końca XVI w. należała do rodziny Radlińskich herbu Gryf. W 1508 r. wieś 
była własnością Bernarda Radlińskiego (de Radlna) i opłacała karty poboru 1 grzywnę, 13 groszy, 9 
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denarów. W 1536 r. Radlna należała do Hieronima Radlińskiego, miała 8 kmieci, którzy płacili 3 
grzywny 12 groszy, ponadto dawali kapłony, jaja i kury, karczmę opłacającą 2 grzywny, 2 zagrody 
na posługach,  2  sadzawki,  dwa młyny,  dworski i  czynszowy dający 1 i  1/3 grzywny,  wreszcie 
folwark i las wystarczający na opał. Szacowano tę wieś na 250 grzywien. W 1581 r. jako własność 
Jana Radlińskiego Radlna miała 7 kmieci na 4 i ½ łanach, 5 zagród z rolą, 1 komornika z bydłem i 
6  bez  bydła.  W książce  Z dawnych  wspomnień  1846-1848,  Kraków 1903 Radlną  kilkakrotnie 
wymienia Ludwik Dębicki. Na przełomie XVIII i XIX w. Radlna była jedną z posiadłości Ignacego 
Ujejskiego,  słynnego  konfederata  barskiego.  Córka  jego  Kunegunda  wniosła  Radlną  w  posagu 
Stanisławowi Dębickiemu. W 1840 r. Radlna przeszła w ręce siostry Karola, Stefanii z Dębickich 
Kępińskiej. Następnie była własnością Zygmunta i Mieczysława Kępińskich. W drugiej połowie 
XIX w. właścicielami Radlnej zostali Wykowscy herbu Jastrzębiec (umieszczony w tympanonie 
dworu). Około 1880 r. dla Józefa Wykowskiego wzniesiony został parterowy dwór odwołujący się 
do  tradycji  włoskiej  willi  renesansowej.  Autor  hasła  „Radlna  albo  Ralna”  w  Słowniku 
geograficznym Królestwa Polskiego z 1888 r. podaje, że: „terytorium wsi przecina kolej tarnowsko-
leluchowska między stacjami Tarnów a Pleśna, w pobliżu zaś prowadzi gościniec z Tarnowa do 
Tuchowa. […] Jest tu młyn wodny zwyczajny i kasa pożyczkowa gminna z kapitałem 177 zł. Wieś 
ma 40 domów i 260 mieszkańców rzymsko-katolickich; obszar dworski (Józefa Wykowskiego) 3 
domy, 31 mieszkańców, 24 rzymskokatolickich, 7 izraelickich. Posiadłość większa liczy 260 mórg 
roli, 16 mórg pastwisk i 48 mórg lasu; mniejsza posiadłość 125 mórg roli, 25 mórg łąk, 16 mórg 
pastwisk i 48 mórg lasu”. W 1899 r. majątek Radlna i Niziny Radlińskiena wystawiony został  przez 
Marię  Wykowską  na  licytację.  Następnym  właścicielem  majątku  stał  się  książę  Eustachy 
Sanguszko. W 1921 r. w Radlnej były 44 budynki mieszkalne i 359 mieszkańców. Majątek liczący 
200  hektarów  należał  do  księcia  Romana  Sanguszki,  który  zapisał  go  Związkowi  Młodzieży 
Przemysłowej  i  Rękodzielniczej  działającemu przy krakowskim klasztorze  Jezuitów.  W okresie 
PRL użytkowany był  przez Iglopool.  W ostatnich latach rozbiórce  w zespole dworskim uległy 
budynek gospodarczy (kordegarda), oficyna mieszkalna (czworak) i spichlerz. 

 
Położenie: główny ciąg komunikacyjny wsi stanowi droga powiatowa nr 378 z Nowodworza 

przez centrum Radlnej do Rzuchowej.
Układ historyczny: wieś w typie łańcuchówki.

Tarnowiec

1. Tarnowiec w 1930 (Simche 1930).
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2. Historyczny kształt wsi Tarnowiec (Simche 1930)

Dawne nazwy: Tarnou,  Tarnowek, Parvum Tharnow, Parvum Tharnovecz, Tharnowiecz
Podstawowe  dane  historyczne:  Wieś  założyli  prawdopodobnie  benedyktyni  z  klasztoru  w 

Tyńcu, którzy pod koniec XI stulecia otrzymali znaczne nadania ziemskie nad Białą z rąk księżnej 
Judyty, żony Władysława Hermana w tym osadę o nazwie „Tarnou”. Pojawia się ona w dokumencie 
z 1124 roku, w którym legat papieski potwierdził nadania monarsze dla tynieckich benedyktynów. 
W dokumencie tym po raz pierwszy pojawia się nazwa „Tarnou”. Pod koniec XIII w. wieś wróciła  
do domeny monarszej. Na terenie Tarnowca powstał kościół parafialny, który odnotowano po raz 
pierwszy  w  1326  r.  jako  siedzibę  dekanatu.  W  1328  r.  król  Władysław  Łokietek  nadał  go 
Spycimirowi Leliwicie, wojewodzie krakowskiemu, który na jego gruntach wybudował zamek. Na 
terenie Tarnowca (na południowym stoku wzgórza zamkowego w stronę doliny potoku Dębina) 
powstały także zabudowania gospodarcze zamku (m. in. browar, wapiennik i cegielnia), ogrody, 
winnica oraz zwierzyniec. Do zmiany granic w drugiej połowie XX w. cały zamek położony był na 
terenie Tarnowca. Wieś wymienia Jan Długosz jako własność Jana Amora Tarnowskiego. Kmieci 
nie było, tylko zagrodnicy,  którzy płacili dziesięcinę wartości 16 grzywien kustodii tarnowskiej. 
Była tu też karczma i folwark zamkowy. W 1536 r. w Tarnowcu płacono podatek od 8 zagród; wieś 
miała dobry folwark, obfite łąki i sadzawki. W 1570 r. wieś wraz zamkiem ucierpiała podczas tzw. 
wojny  o  hrabstwo  tarnowskie.  Według  autora  hasła  „Tarnowiec”  w  Słowniku  geograficznym 
Królestwa  Polskiego,  w  1892  r.  w  skład  Tarnowca  wchodziły  osady:  „Budy  (2  domy,  6 
mieszkańców),  Stawy  (3  domy,  20  mieszkańców),  Tarnowiec  (54  domy,  314  mieszkańców)  i 
Tarnowiecka  Wólka  (12  domów,  80  mieszkańców),  razem  71  domy,  420  mieszkańców,  a  na 
obszarze większej posiadłości 6 domów, 68 mieszkańców, 463 rzymskich katolików i 25 izraelitów. 
We wsi  kasa pożyczkowa,  gminna z  kapitałem 570 zł  reńskich.  Osady te  leżą na południe od 
Tarnowa  na  prawym  brzegu  rzeki  Biały,  przy  gościńcu  i  torze  drogi  żelaznej  z  Tarnowa  do 
Tuchowa.  Osadę  przepływa  potok  Dębina,  dążący z  Góry  św.  Marcina  do  Biały.  Graniczy  na 
wschód z Zawadą, a na południe z Nowodworzem. Parafia w Tarnowie (o 4 km). Na obszarze 
większej posiadłości (ks. Eustachego Sanguszki) jest karczma, tartak, cegielnia i folwark [...]. Wieś 
należy z dawna do dóbr tarnowskich”. W 1921 r. w Tarnowcu było 98 budynków mieszkalnych i 
609  mieszkańców.  W ewidencji  wojewódzkiego  konserwatora  zabytków  znajduje  się  cmentarz 
wojenny nr 180 zaprojektowany przez Heinricha Scholza, na którym w dwóch grobach zbiorowych 
i  35  pojedynczych  pochowano  7  żołnierzy austro-węgierskich  i  34  rosyjskich.  Przy  cmentarzu 
kapliczka kubaturowa z ok. 1900 r. ufundowana przez Michała i Katarzynę Brońców.

Położenie: Tarnowiec leży przy południowej granicy miasta Tarnów, główną oś komunikacyjną 
stanowi droga wojewódzka nr 977 łącząca Tarnów przez Gorlice ze Słowacją.

Układ historyczny: wielodrożnica o zabudowie luźnej.
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Wola Rzędzińska

1.Wola Rzędzińska na mapie z 1930 r. (Simche 1930).
2.

2. Kształt historyczny wsi Wola Rzędzińska (Simche 1930).

Dawne nazwy: Wolia Zendzinska, Rzędzińska Wola.
Podstawowe dane historyczne: Wieś wymieniono po raz pierwszy jako nowo lokowaną w 1577 

r.  Najprawdopodobniej  założył  ją  więc  książę  Konstanty  Ostrogski,  właściciel  hrabstwa 
tarnowskiego od 1570 r. W 1580 r. w dokumentach pojawia się droga prowadząca od Jaźwin do 
Tarnowa,  czyli  zapewne przez  Wolę Rzędzińską.  Była  to  jedna z  największych wsi  w dobrach 
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tarnowskich.  Należała  do  parafii  Tarnów.  Dokument  poborowy  z  1581  r.  wymienia  w  Woli 
Rzędzińskiej 33 zagrodników, 1 komornika z bydłem, 3 komorników bez bydła i 2 rzemieślników. 
W latach  1850-1855  przez  Wolę  Rzędzińską  budowano  linię  kolejową  kolei  Karola  Ludwika 
Kraków-Lwów, co pozytywnie wpłynęło na rozwój wsi. 

W  Słowniku  geograficznym  Królestwa  Polskiego  z  1889  r.  czytamy,  że  „na  obszarze  wsi 
przypada  najwyższy  punkt  drogi  żelaznej  Karola  Ludwika,  między  Dunajcem  a  Wisłoką, 
wzniesiony 224 m. Parafia rzymsko-katolicka w Tarnowie. Ma szkołę ludową, 393 domy i 2052 
mieszkańców; 2031 rzymskich katolików i 21 izraelitów. Większa posiadłość (ks. Sanguszków) 33 
mórg roli,  8 mórg łąk,  4 morgi pastwisk,  i  183 mórg lasu.  Graniczy na północy z Czekajem i 
Jodłówką,  na  wschód  z  lasem Wyrębiskami  i  częścią  wsi  Pogórska  Wola,  attyn.  Skrzyszowa, 
mającą  największą  w  Galicję  garbarnię”.  W latach  1902-1903  we  wsi  wybudowano  pierwszy 
kościół  utrzymany  w  tradycji  neogotyku.  Obecny  kościół  wzniesiony  został  na  miejscu 
poprzedniego  według  projektu  architekta  Augustyna  Tarkowskiego. Pracami  budowlanymi 
kierował majster  Jan Nieć. W latach 1911-18 obok starego kościoła  wzniesiono prezbiterium i 
boczne  kaplice  obecnej  świątyni.  Następnie  po  rozebraniu  starego  kościoła  przystąpiono  do 
budowy nawy z wieżą, które ukończono w 1934 r. Parafia w Woli Rzędzińskiej erygowana została 
w  1925  r.  przez  biskupa  tarnowskiego  Leona  Wałęgę.  Kościół  był  dwukrotnie  uszkodzony w 
wyniku działań wojennych, w 1939 i 1945 r.  W maju 1915 r. na terenie wsi toczyły się walki 
zwiążane  z  bitwą  gorlicką.  Pamiątką  po  nich  jest  zabytkowy  cmentarz  wojenny  nr  204. 
Zaprojektowany  przez  Heinricha  Scholza.  W  trzech  grobach  zbiorowych  i  78  pojedynczych 
pochowano tu siedmiu żołnierzy austro-węgierskich i 84 żołnierzy rosyjskich.  W 1921 r. w Woli 
Rzędzińskiej było 455 budynków mieszkalnych i 2329 mieszkańców. We wsi zachowało się wiele 
interesujących drewnianych budynków mieszkalnych oraz trzy zabytkowe kapliczki kubaturowe.

Położenie: wieś położona jest na północny wschód od Tarnowa. Główny ciąg komunikacyjny 
Woli  Rzędzińskiej  stanowi droga powiatowa  Tarnów-Wałki-Stare Żukowice nr  43359,   z  którą 
łączą się drogi powiatowe Wola Rzędzinska-Zaczarnie-Lisia Góra nr  43361 i Wola Rzędzińska-
Ładna-Skrzyszów nr 43362.

Układ historyczny: wieś w typie łańcuchówki.

Zawada

1. Zawada w 1930 r. (Simche 1930).
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2. Historyczny kształt wsi Zawada (Simche 1930).

Dawne nazwy: Podgrodzie seu Zawada, Zawada vel Podgrodzye, Zawada et Pothgrodzie.
Podstawowe  dane  historyczne:  W od  IX  do  początku  XI  w.  na  terenie  wsi  funkcjonował 

wieloczłonowy gród.  W jego okolicy usytuowane były związane  z  nim osady otwarte.  Wyniki 
badań  archeologicznych  wskazują,  że  najwcześniej  pod  koniec  XIV  w.  w  obecnym  miejscu 
zbudowano kościół parafialny pw. św. Marcina. Jan Długosz w Liber beneficiorum wymienia były 
kościół parafialny pw. św. Marcina usytuowany pod zamkiem tarnowskim (sub castro Tarnoviensi – 
równoznaczne z „pod grodem tarnowskim”) i stanowiący od 1400 r. uposażenie kantora kolegiaty 
tarnowskiej. Wieś, gdzie stał kościół nosiła na początku nazwę Podgrodzie. Od 1525 r. pojawia się 
określenie „Zawada czyli  Podgrodzie”.  Prawdopodobnie wieś Zawada (nazwa charakterystyczna 
dla  osad  przy  karczmie)  powstała  na  początku  XVI  w.  obok  starszego  Podgrodzia  i  na  jego 
gruntach. Następnie z czasem zlała się całkowicie z Podgrodziem, a człon nazwy „Podgrodzie” 
wyszedł z użycia. W 1581 r. Zawada czyli Podegrodzie księcia Konstantego Ostrogskiego miała 15 
kmieci, 6 łanów, 10 komorników z bydłem i 2 komorników bez bydła. W lutym 1846 r. niedoszłe 
do skutku podpalenie karczmy we wsi miało stanowić sygnał do rozpoczęcia ataku na Tarnów przez 
polskich powstańców. W haśle „Zawada” w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego (1895) 
czytamy,  że wieś leży „u źródeł potoku Dębiny uchodzącego z lewego boku do Białej,  do wsi 
należy Wólka, leżąca na północnym stoku Góry św. Marcina. Należy do parafii rzymsko-katolickiej 
w  Tarnowie,  ma  99  domów  i  590  mieszkańców  (264  mężczyzn,  285  kobiet),  540  rzymskich 
katolików i 10 izraelitów. Posiadłość tabularna (książę Eustachego Sanguszki), ma 4 morgi, 950 
sążni obszaru; posiadłość mniejsza 820 mórg, roli, łąk i pastwisk”. W 1921 r. Zawada liczyła 114 
domów i 611 mieszkańców. W 1980 r. kościół św. Marcina odzyskał prawa świątyni parafialnej.  

Położenie: na kulminacji i zboczach Góry św. Marcina, w odległości około 5 km od Tarnowa.
Układ  historyczny:  Południowa  część  wsi  ma  kształt  wielodrożnicy  (dawne  Podegrodzie), 

północna ulicówki (wieś Zawada z początku XVI w.).

Zbylitowska Góra
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1.Zbylitowska Góra na mapie z 1855 r. (WIG).

2. Historyczny kształt wsi Zbylitowska Góra (Simche 1930).

Dawne nazwy: Gorra, Góra, Gora Zbiltowskiego, Zbyltowska Góra, Zbyłtowska Góra.
Podstawowe dane historyczne: Parafia pw. Podwyższenia Krzyża św. we wsi Góra powstała 

prawdopodobnie w drugiej połowie XIII w. (pierwsza wzmianka z 1326 r.). Wieś Góra stanowiła 
własność rodziny Zbylitowskich herbu Strzemię. W 1464 r. Mikołaj ze Zbylitowic ufundował w 
niej murowano-drewniany kościół parafialny. W 1536 r. wieś należała do rodziny Koćmierowskich 
i była w dzierżawie u Jakuba Rokosza. Było w niej wtedy 6 kmieci, karczma, folwark, 4 stawy 
rybne i 1 jezioro. Nazwa „Góra Zbylitowska” (dokładnie  Gora Zbiltowskiego) pojawia się po raz 
pierwszy w 1581 r., kiedy wieś była własnością Stanisława Zbylitowskiego. W tym czasie było w 
niej 8 kmieci, 3 ½ łanów, 4 zagrodników z rolą, 2 zagrodników bez roli, chałupnik, komornik z 
bydłem, 2 komorników bez bydła i rzemieślnik.  Z miejscowością związani byli  między innymi 
bracia stryjeczni Andrzej († 1608) i Piotr († 1649) Zbylitowscy, uznani w swojej epoce poeci. W 
XVII  w.  po  wygaśnięciu  rodu  Zbylitowskich  wieś  stała  się  własnością  Moszczeńskich  herbu 
Nałęcz.  Jednym  z  właścicieli  był  Konstanty  Moszczeński,  generał-adiutant  króla  Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, który w 1788 r. otrzymał od cesarza tytuł hrabiowski. Po pożarze starego 
dworu około 1830 r. nowy dwór (według projektu Piotra Aignera?) wybudowany został na zlecenie 
syna Konstantego Franciszka ożenionego z Franciszką ze Stadnickich. Ich herby Nałęcz i Drużyna 
umieszczone zostały w tympanonie frontonu dworu. Po śmierci Franciszka wieś przeszła w ręce 
jego  córki  Marii,  żony  Stanisława  Żaby.  Żabowie  herbu  Kościesza,  wywodzący  się  z  ziem 
Wielkiego Księstwa Litewskiego byli ostatnimi właścicielami dworu i majątku. Według słów autora 
hasła w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego „Zbylitowska Góra” w 1895 r. składała się „z 
wsi  (53  domów,  293  mieszkańców)  i  pięciu  wólek:  Burzyna  (17  domów,  86  mieszkańców), 
Podgórze (23 domy, 127 mieszkańców), Sieciechowice (14 domów, 81 mieszkańców), Skotnik (12 
domów,  70  mieszkańców)  i  Suślina  (19  domów,  106  mieszkańców).  We  wsi  kościół  parafii 
rzymsko-katolickiej  i  szkoła.  Cała  gmina,  prócz  Wólki  Sieciechowice,  leży na  prawym brzegu 
Dunajca,  8  km na  południowy zachód  od Tarnowa,  wzniesienie  240 m.  n.p.m.  W ogóle  liczy 
Zbylitowska Góra 140 domów i 790 mieszkańców (380 mężczyzn, 410 kobiet),  754 rzymskich 
katolików i 35 izraelitów. Posiadłość tabularna tworzy 13 korpusów, z których największy (Maryi 
Żabiny)  ma 652 morg,  inne razem 36 morg.  Posiadłość mniejsza wynosi  359 morg.  Grunta są 
urodzajne, napływowe”. W 1944 r. dwór wraz z parkiem stał się własnością skarbu państwa. Przed 
rokiem  1978  umieszczono  w  nim  Dom  Dziecka,  a  później  Specjalny  Ośrodek  Szkolno-
Wychowawczy.  Dwór  stoi  w  otoczeniu  parku  na  zachód  od  niego  współczesna  mu  oranżeria. 
Kościół parafialny w Zbylitowskiej Górze, zniszczony podczas ostrzału artyleryjskiego w 1915 r., 
odbudowano po 1917 r. Obok niego stoi murowana dzwonnica (XVIII/XIX w.), plebania i dawny 
murowany budynek gospodarczy.  W pobliżu kościoła  drewniane budynki  organistówki i  szkoły 
prawdopodobnie z początku XX w. W centrum wsi przy ul. Zbylitowskiej figura św. Floriana z 
1767 r.  

Na terenie Zbylitowskiej Góry znajduje się cenny kompleks leśny Buczyna, miejsce masowych 
egzekucji (około 10 tys. ofiar) podczas okupacji niemieckiej, upamiętnione pomnikiem. W 1921 r. 
w Zbylitowskiej Górze było 147 budynków mieszkalnych i 981 mieszkańców. W 1960 r. część wsi 
Zbylitowska Góra wraz z zespołem klasztornym Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa (sióstr 
Sacré-Coeur) została włączona w obręb Tarnowa i stanowi jego dzielnicę o tej samej nazwie.
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Położenie: Zbylitowska Góra położona jest na zachód od miasta Tarnów przy drodze krajowej 
nr 4, na wysokim lewym brzegu Dunajca.

Układ historyczny: wielodrożnica o zwartej zabudowie.

Zgłobice

1.Zgłobice na mapie z 1855 r. (WIG).

2.Historyczny kształt wsi Zgłobice (Simche 1930).

Podstawowe dane historyczne: Pierwsza pisemna wzmianka o Zgłobicach (Slobicze) pochodzi 
z 1386 r. i dotyczy nabycia przez Jana ze Zgłobic Sierakowic po drugiej stronie Dunajca, gdzie 
znajdował się przewóz promowy. Przez Zgłobice przebiegał bowiem ważny trakt z Krakowa do 
Lwowa przez Tarnów. Zgłobiccy pięczetowali się herbem Nowina. W połowie XV w. właścicielem 
całej lub części miejscowości był Jasz (Jan) ze Zgłobic. Pod koniec XV w. Zgłobice należały do 
Mikołaja z Kątów. W XVI w. wieś  uległa poważnemu rozdrobnieniu (w 1536 r. – 13 dziedziców,  
1581 – 7 dziedziców). W 1569 r. książę Konstanty Ostrogski kupił część Zgłobic i Sierakowice z 
przewozem na  Dunajcu.  W księdze  poborów  z  1581  r.  zapisano  przy  wsi  Zgłobice  nazwiska 
dziedziców: „Saraczki, Lissakowski,  Dziechnik, Bączalski, Miroschowski i Paluski mają 1 ½ łanu, 
które sami uprawiają”. Około połowy XIX w. Zgłobice były własnością Bukowskich. W drugiej 
połowie XIX w. w pobliżu wcześniejszego założenia parkowego w miejscu starego dworu powstał 
obecny  murowany,  klasycyzujący.  Według  autora  hasła  „Zgłobice”  w  Słowniku  geograficznym 
Królestwa Polskiego,  w 1895 r.  wieś składała się:  „wieś ma 83 domów, posiadłość tabularna 3 
domy; Zgłobice liczą 542 mieszkańców (264 mężczyzn, 278 kobiet), 507 rzymskich katolików i 35 
żydów przydzielonych do parafii rzymsko-katolickiej w Zbylitowskiej Górze. Posiadłość większa 
(dawniej hr. Mieroszewskiej) dzieli się teraz na trzy korpusy: Zgłobice Brzeziny (Zofii Jordanowej) 
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132 morg, w tym 52 morgi lasu, drugi (Macieja Orszuli) zw. Orszulówka 7 mórg i trzeci (Jozuego 
Maschlera)  252 morgi.  Posiadłość mniejsza wynosi  418 morg”.  Zgłobice należały do parafii  w 
Zbylitowskiej Górze. W 1904 r. dwór należał do Jana Zborowskiego. W 1921 r. w Zgłobicach były 
82 budynki mieszkalne i  483 mieszkańców. Pod koniec lat  20.  XX w. w Zgłobicach były trzy 
większe własności: Romana Wysockiego, Stanisława Turnaua i Adama Marszałkowicza. Ten ostatni 
w  latach  1930-34  był  najpierw  komisarzem  zarządu  komisarycznego  Tarnowa,  a  potem 
prezydentem miasta. W pobliżu dworu budynek oficyny dworskiej i zrujnowany dom ogrodnika.   

Położenie: Zgłobice położone są na wysokiej terasie na lewym brzegu Dunajca. Przez Zgłobice 
przebiega droga krajowa nr 4, a także droga powiatowa nr 43376 ze Zgłobic do Koszyc Małych.

Układ historyczny: wschodnia część wsi przedstawia typ wielodrożnicy.

4.8. Zabytki objęte prawnymi formami ochrony

4.8.1. Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków
Lp. Miejscowość Obiekt Nr rejestru Data wpisu
1 Błonie Cmentarz wojenny nr 198 A - 1227/M 13.09.2010

2 Jodłówka-Wałki Cmentarz wojenny nr 205 A - 1226/M 13.09.2010

3 Koszyce Małe Cmentarz wojenny nr 196 A-11/M 18.11.2003

4 Poręba Radlna Kościół parafialny śś. Piotra i Pawła A - 425 30.12.1974

5 Poręba Radlna Cmentarz wojenny nr 175 A -15/M 18.02.2004

6 Tarnowiec Cmentarz wojenny nr 180 oraz 
kapliczka kubaturowa

A - 425 2.12.1998

7 Wola Rzędzińska Cmentarz wojenny nr 204 A- 1238/M 16.02.2011

8 Zawada Kościół parafialny św. Marcina,
budynek i wyposażenie

A - 101 19.12.1961

9 Zbylitowska Góra Zespół kościoła par. kościół p.w. 
Podwyższenia Krzyża św., 

dzwonnica

A - 421 14.09.1998

10 Zbylitowska Góra Zespół dworsko-parkowy A - 227 25.09.1980

11 Zgłobice Tarnów – zespół dworski: dwór, 2 
oficyny, park z aleją dojazdową

A - 421 1.03.1974

4.8.2. Wykaz zabytków ruchomych wpisanych do rejestru zabytków
Lp Miejscowość Obiekt Miejsce przechowywania 

zabytku
Wpis do rejestru zabytków

1 Poręba Radlna Zabytki 
malarstwa, rzeźby 

i rzemiosła 
artystycznego

Kościół parafialny pw. 
św.św. Piotra i Pawła

Nr decyzji KS-IV-660
Nr rejestru B-329

30.12.1974

4.8.3. Wykaz zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru

Lp. Miejscowość Nr arkusza 
AZP

Nr stanowiska 
na arkuszu

Nr 
stanowiska w 
miejscowości

Charakter obiektu - 
chronologia

Zakres 
ochrony

1 Koszyce 
Wielkie

104-66 40 5 Osada ludności kultury 
przeworskiej z okresu 

Wpis do 
rejestru A – 
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wpływów rzymskich 240 z dnia 
22.12.1981

2 Tarnowiec 104-66 14 1 Osada wielokulturowa Wpis do 
rejestru A – 
239 z dnia 
22.12.1981

3 Zawada 104-66 23 1 Grodzisko 
wczesnośredniowieczne

Wpis do 
rejestru A - 

292 
zabytków z 

dnia 
21.12.1970

4 Zgłobice 104-65 34 1 Grodzisko (epoka brązu i 
wczesne średniowiecze)

Wpis do 
rejestru 

zabytków 
1247 z dnia 
21.12.1970

4.8.4. Zabytki w gminnej ewidencji zabytków
Zgodnie z artykułem 22 &4 Ustawy o ochronie zabytków wójt (burmistrz, prezydent miasta) 

prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z 
terenu gminy, objętych wojewódzką ewidencją zabytków. Zabytek to nieruchomość lub rzecz ru-
choma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stano-
wiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym 
ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową (art 3, punkt 1 Ustawy o 
ochronie zabytków z dnia 23 lipca 2003 r.).  

W gminnej ewidencji zabytków, prowadzonej przez organy samorządu terytorialnego, powinny 
być ujęte zabytki nieruchome: wpisane do rejestru zabytków, znajdujące się w wojewódzkiej ewi-
dencji oraz inne zabytki wyznaczone przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta w porozumieniu z 
wojewódzkim konserwatorem zabytków. Dokumentacja dla zabytków znajdujących się w gminnej 
ewidencji zabytków nieruchomych wykonywana jest na zlecenie tegoż samorządu w formie karty 
adresowej zabytku.

Zgodnie z Prawem budowlanym (Ustawa z 7 lipca 1994 r., art. 39, punkt 3) w stosunku do 
obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej 
ewidencji zabytków pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy 
organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Według art 53, ustęp 4, punkt 2 
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. decyzje, o któ-
rych mowa w art. 51, ustęp 1 (t.j. decyzje dotyczące lokalizacji inwestycji celu publicznego), wyda-
je się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków – w odniesieniu do obszarów i 
obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 Ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków.  

W artykule 108 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami 
stwierdza się, że „kto niszczy lub uszkadza zabytek podlega karze pozbawienia wolności od 3 mie-
sięcy do 5 lat”. Z kolei artykuł 110 tej samej Ustawy określa, że „kto będąc właścicielem lub posia-
daczem zabytku nie zabezpieczył go w należyty sposób przed zniszczeniem, zaginięciem lub kra-
dzieżą, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności i grzywny”.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (wyrażonym w piśmie z 
dnia 18 grudnia 2012 roku), zarówno założenie gminnej ewidencji, jak i wprowadzenie zmian w tej-
że,  oznacza dla  organu gminy konieczność wydawania stosownych zarządzeń.  I  mimo tego,  że 
przepisy prawa nie przewidują  expressis verbis obowiązku informowania właścicieli i posiadaczy 
zabytków o ujęciu go w gminnej ewidencji zabytków, fakt włączenia do tejże powinien być podany 
do publicznej wiadomości w sposób przyjęty w danej gminie. Oznacza to spełnienie zasady infor-
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mowania obywateli o działaniach organów, które mają wpływ na ich prawa i obowiązki.

Wykaz zabytków w gminnej ewidencji

Lp Miejscowość Ulica Nr Obiekt Datowanie Nr wpisu
1 Biała  5 Dom 1939  
2 Biała  22 Dom 1920  
3 Biała  23 Dom 1920  
4 Biała  28 Dom 1925  
5 Biała  37 Dom l. 20. XX w.  
6 Biała  41 Dom 1873  
7 Błonie   Cmentarz wojenny nr 

198
1915 A – 1227/M

13.09.2010
8 Błonie   Willa Ave 1907  
9 Jodłówka-Wałki   Cmentarz wojenny nr 

205
1916-18 A – 1226/M

13.09.2010
10 Jodłówka-Wałki  147 Dom l. 30. XX w.  
11 Jodłówka-Wałki   Figura Matki Bożej 1933  
12 Koszyce Małe   Cmentarz wojenny nr 

196
1915-16 A-11/M

18.11.2003
13 Koszyce Małe   Dwór XIX/XX w.  
14 Koszyce Małe   Obora dworska 2. poł. XIX w.  
15 Koszyce Małe   Spichlerz XIX/XX w.  
16 Koszyce Małe Wolska 108 Dom l. 30. XX w.  
17 Koszyce Małe Wolska 108 Obora pocz. XX w.  
18 Koszyce Małe Wolska 108 Figura Serca Jezusa 1935  
19 Koszyce Małe Cicha  Figura MB 

Różańcowej 
Pocz. XX w.  

20 Koszyce Małe Wesoła  Krzyż – figura 1914  
21 Koszyce Wielkie Pocztowa 13 Stelmarnia l. 30. XX w.

lub 1942)
 

22 Koszyce Wielkie Pocztowa  Budynek gospodarczy  2. poł. XIX w.  
23 Koszyce Wielkie S. Kędronia 5 Stajnia 2. poł. XIX w. 

– pocz. XX w.
 

24 Koszyce Wielkie S. Kędronia 5 Stajnia 2. poł. XIX w. 
– pocz. XX w.

 

25 Koszyce Wielkie Tarnowska 65 Czworak 2. poł. XIX w.  
26 Koszyce Wielkie   Drzewostan z aleją 

dojazdową
2. poł. XIX w. 
– pocz. XX w.

 

27 Koszyce Wielkie  nr stanowiska 
w 

miejscowości 
- 5

Pozostałości terenowe 
osady z późnego 
okresu wpływów 

rzymskich

III-IV n.e.  A – 240  
22.12.1981

28 Koszyce Wielkie S. Kędronia 
(centrum wsi)

 Figura św. Jana 
Nepomucena

2. poł. XVIII w.  

29 Koszyce Wielkie S. Kędronia 22 Figura Matki Bożej z 
Dzieciątkiem

1914  

30 Koszyce Wielkie Stachury 25 Figura św. Stanisława 1767  
31 Koszyce Wielkie Tarnowska 24 Figura Serca Pana 

Jezusa
1946  

32 Łękawka   Kapliczka z figurą św. 
Jana Nepomucena  

1869  

33 Łękawka   kapliczka domkowa 
Serca Pana Jezusa

około 1900  
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34 Łękawka   Dom przy granicy z 
Łękawicą

l. 20. XX w.  

35 Poręba Radlna   kościół parafialny śś. 
Piotra i Pawła

1904-05 A – 425
30.12.1974

36 Poręba Radlna   zabytki malarstwa, 
rzeźby i rzemiosła 
artystycznego w 

kościele parafialnym

 B-329
30.12.1974

37 Poręba Radlna   Cmentarz wojenny nr 
175

1915-17 A-15/M
18.02.2004

38 Poręba Radlna   Kapliczka domkowa z 
figurą Matki Bożej

Ok. poł. XIX 
w.

 

39 Poręba Radlna   Kapliczka domkowa 
św. Antoniego

2. poł. XIX w.  

40 Poręba Radlna   Figura Matki Bożej z 
Dzieciątkiem

1862  

41 Poręba Radlna   Figura Serca Pana 
Jezusa (przed remizą)

1928  

42 Radlna  62 Dwór l.  80. XIX w.  
43 Radlna  62 Stajnia l. 80. XIX w.  
44 Radlna  62 Park 2. poł. XIX w.  
45 Tarnowiec   Cmentarz wojenny nr 

180  z kapl. domkową
1915-17 A – 425

2.12.1998
46 Tarnowiec   Kapliczka na cm. 

wojennym nr 180
2. poł. XIX w. A – 425

2.12.1998
47 Tarnowiec  Nr stanowiska 

w miejsc. 1
Pozostałości osady 

wielokultur.
Od ponad 2 tys. 

lat p.n.e do 
XIII w n.e.

A – 239 
22.12.1981

48 Tarnowiec Tarnowska  Dom Katolicki 1938  
49 Tarnowiec Tarnowska  Figura Męki Pańskiej 1889  
50 Wola Rzędzińska   Cmentarz wojenny nr 

204
 A- 1238

M16.02.2011
51 Wola Rzędzińska   Kościół parafialny pw. 

MB Nieustającej 
Pomocy

1911-34  

52 Wola Rzędzińska   Kapliczka domkowa 
„Nad zimną wodą”

3 ćw. XIX w.  

53 Wola Rzędzińska   Kapliczka domkowa 
p. Drwalów

2. poł. XIX w.  

54 Wola Rzędzińska   Kapliczka domkowa 
p. Tutajów

1917  

55 Wola Rzędzińska   Kapliczka słupowa p. 
Kołodziejów

1869  

56 Wola Rzędzińska   Katolicki Dom 
Ludowy

1919-22  

57 Wola Rzędzińska  216 Dom 30. XX w.  
58 Wola Rzędzińska  296 Dom 30. XX w.  
59 Zawada  Nr stanowiska 

w miejsc. -1
Grodzisko 

wczesnośredn.
IX-XI w. A - 292  

21.12.1970 i 
292/86

60 Zawada  47 Kościół parafialny pw. 
św. Marcina z 

wyposażeniem 

XV w. A – 101
21.12.1970

oraz
A-273/85 z 
09.11.1985
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61 Zawada  47 Cmentarz 
przykościelny

XV w. A – 101
21.12.1970

oraz
A-273/85 z 
09.11.1985

62 Zawada  15 Dom (d. karczma) Koniec XIX w.  
63 Zawada   Figura Serca Jezusa 1889  
64 Zawada   Figura NMP 

Niepokalanej
1918  

65 Zbylitowska Góra Plebańska 7 Kościół par. pw. 
Podwyższenia Krzyża 

św.

1464 r. A – 421
14.09.1998

66 Zbylitowska Góra Plebańska 7 Dzwonnica XVIII w. A – 421
14.09.1998

67 Zbylitowska Góra Plebańska 7 Cmentarz 
przykościelny

XV w. A – 421
14.09.1998

68 Zbylitowska Góra Plebańska 7 Plebania XV/XVI w.  
69 Zbylitowska Góra Zbylitowskich 95 Dwór 1. poł. XIX w. A – 227

25.09.1980
70 Zbylitowska Góra Zbylitowskich 95 Oranżeria 1. poł. XIX w. A – 227

25.09.1980
71 Zbylitowska Góra Zbylitowskich 95 Kuchnia 1. poł. XIX w. A – 227

25.09.1980
72 Zbylitowska Góra Zbylitowskich 95 Stajnia 1. poł. XIX w. A – 227

25.09.1980
73 Zbylitowska Góra Zbylitowskich 95 Park 1. poł. XIX w. A – 227

25.09.1980
74 Zbylitowska Góra Kościelna 14 Organistówka Pocz. XX w.  
75 Zbylitowska Góra Podgórska 36 d. Szkoła l. 20. XX w.  
76 Zbylitowska Góra  Las Buczyna Pomnik i cmentarz na 

miejscu straceń
1945-48  

77 Zbylitowska Góra Buczyna 6 Dom l. 30. XX w.  
78 Zbylitowska Góra   Figura św. Floriana 1767  
79 Zgłobice   Dwór 3. ćw. XIX w. A – 421

1.03.1074
80 Zgłobice   Oficyna 3. ćw. XIX w. A – 421

1.03.1074
81 Zgłobice   Domek ogrodnika 3. ćw. XIX w. A – 421

1.03.1074
82 Zgłobice   Park z aleją 

dojazdową
1. poł. XIX w. A – 421

1.03.1074
83 Zgłobice  Nr stanowiska 

w 
miejscowości 

- 1

Pozostałości terenowe 
osady 

wczesnośredniowieczn
ej

IX w. A - 1247 
21.12.1970

84 Zgłobice Krakowska  Figura NMP 1897  
85 Zgłobice Słoneczna 42 Krzyż - Figura 1916  

4.9. Zabytki o najwyższym znaczeniu dla gminy
Przy waloryzacji zasobu dziedzictwa kulturowego wydzielić można trzy grupy obiektów zabyt-

kowych: a) obiekty o okazałej  formie, za to ze skromnym ładunkiem treściowym; b) obiekty o 
skromnej formie, za to znacznych ładunkach treściowych; c) o przeciętnych walorach. Zabytki o 
najwyższym znaczeniu dla gminy będą należeć do dwóch pierwszych grup. Dla gminy Tarnów za 
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takie należy uznać grodzisko w Zawadzie (zabytek archeologiczny), kościół św. Marcina i zespół 
dworsko-parkowy w Zbylitowskiej Górze.

Grodzisko w Zawadzie to pozostałości wczesnośredniowiecznego grodu funkcjonującego od 
IX do początku XI w.,  wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków nieruchomych w 1970 r. 
Wieloczłonowy  gród  składał  się  z  grodu  właściwego  i  kilku  nieregularnie  rozmieszczonych 
podgrodzi. Obecnie powierzchnię całego grodziska szacuje się na 16-17 ha (dla porównania Rynek 
krakowski liczy 4 ha), co pozwala zaliczyć go do największych wczesnośredniowiecznych grodzisk 
na terenie Polski. Niewielki stosunkowo północny fragment grodziska znajduje się już w granicach 
miasta Tarnowa (stan. arch. 101). Gród chroniony był przez wały ziemne mające postać ziemnego 
szańca o stromych skarpach zewnętrznej i wewnętrznej i poziomej górnej płaszczyźnie, na której 
umieszczono nieznaną konstrukcję drewniano-ziemną. Najlepiej zachowany jest północny wał za 
tzw.  Zawalem.  Zbudowany na  linii  lekko  wygiętego  łuku  o  długości  około  280  m,  posiada  u 
podstawy szerokość 23-25 m, zaś różnica poziomu pomiędzy koroną wału a dnem fosy wynosi 
około  13 m.  Część  zachowanych wałów z IX w.  z  powodu swoich rozmiarów sprawia dzisiaj  
wrażenie dzieł  natury.  Na terenie grodziska odnaleziono liczne ślady budynków mieszkalnych i 
gospodarczych  oraz  tysiące fragmentów  wczesnośredniowiecznych  naczyń  glinianych. 
Zagrożeniem dla obiektu jest głęboka orka niszcząca górne powierzchnie obiektów i erozja gleby. 
Zgodnie z Uchwałą nr XXVII/242/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 września 2008 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów dla terenów rolnoleśnych na 
terenie grodziska wyznaczono strefę WA ścisłej ochrony stanowiska archeologicznego wpisanego 
do rejestru zabytków, gdzie obowiązuje zakaz użytkowania innego niż rolnicze i istniejące leśne 
oraz  zakaz wprowadzania dodatkowych zalesień. Wyznaczono też strefę WB ochrony stanowisk 
archeologicznych wpisanych do ewidencji  zabytków dokumentujących lokalizację osadnictwa, o 
numerach katalogowych AZP. W zasięgu strefy ustala się nakaz przeprowadzenia wyprzedzających 
badań archeologicznych przed prowadzeniem wszelkich prac ziemnych, np. związanych z budów 
zabudowy rolniczej, prowadzeniem rowów melioracyjnych, itp. Niestety ochrony pozbawione jest 
tzw. podgrodzie północne, przez które przechodzi droga Tarnowiec-Zawada (ul. Wypoczynkowa).

Społeczna świadomość istnienia tego zabytku o znaczeniu ponadlokalnym jest bardzo niska. 
Brakuje  oznaczonej  drogi  dojścia  na  grodzisko  (drogowskaz  przy  drodze  Tarnowiec-Zawada 
ustawiony w 2001 r. z inicjatywy Urzędu Miasta Tarnowa został prawie natychmiast zniszczony). 
Potrzebne  jest  umieszczenie  tablicy  informacyjnej  z  planem  grodziska  i  wytyczenie  szlaku 
terenowego. Należy też rozważyć oczyszczenie zachowanych umocnień z krzewów i możliwość 
postawienia w pobliżu niewielkiego pawilonu ekspozycyjnego.  

Kościół św. Marcina w Zawadzie to zarazem najstarszy i jedyny drewniany kościół na terenie 
gminy,  spadkobierca  tradycji  pierwszego  tarnowskiego  kościoła  parafialnego,  usytuowany  na 
atrakcyjnej  widokowo  Górze  św.  Marcina,  owiany  legendą  i  często  odwiedzany.  Kościół  w 
Zawadzie był też jako pierwszy (r. 1961) z zabytków znajdujących się na terenie gminy wpisany do 
wojewódzkiej  ewidencji.  Jest  też  jedynym z  terenu  gminy obiektem umieszczonym na  Szlaku 
architektury drewnianej w Małopolsce.

Najcenniejszym i zarazem najlepiej zachowanym zabytkiem architektury dworskiej na terenie 
gminy  jest  zespół  dworsko-parkowy  w  Zbylitowskiej  Górze.  Klasycystyczny  dwór  fundacji 
Moszczeńskich  wybudowano w miejscu  starszego,  który spłonął  w 1830 r.  Murowany dwór  z 
portykiem zwieńczony jest trójkątnym naczółkiem, na którym tynkowe kartusze z herbami Nałęcz i 
Szreniawa.  Obok niego stoi  kompleks  dawnych budynków dworskich w tym oranżeria.  Całość 
otacza park dworski z pierwszej połowy XIX w. o zatartej w znacznym stopniu kompozycji.  

Na terenie gminy znajduje sie szereg zabytków architektury i budownictwa o znacznej wartosci 
historycznej i  artystycznej lub majacych charakter obiektów unikatowych. Zaliczają się do nich 
przede wszystkim obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa małopolskiego (patrz  p. 
5.6.1).  Bardzo cenny jest  kościół  parafialny w Zbylitowskiej  Górze wraz z  całym kompleksem 
otaczających go budynków: dzwonnica, plebania, budynek gospodarczy, organistówka i szkoła. 
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5. Ocena stanu dziedzictwa kulturowego gminy. Analiza szans i zagrożeń

Silne strony Słabe strony
Dobre  rozpoznanie  zasobów  dziedzictwa 

kulturowego z terenu gminy.

Dogodne  położenie  –  niewielka  odległość 
do Tarnowa (centrum turystyczne).

Dobrze  utrzymane  zespoły  sakralne  i 
budynki użyteczności publicznej.

Znikanie  z  krajobrazu  kulturowego  gminy 
zabytkowych  drewnianych  budynków 
mieszkalnych i pogarszający się stan techniczny 
zachowanych.

Brak  katalogowych  projektów  budynków 
mieszkalnych  i  gospodarczych  nawiązujących 
do  miejscowej  tradycji,  które  można  by  było 
wykorzystać  przy  realizacji  kolejnych 
inwestycji.

Szanse Zagrożenia
Możliwość  pozyskiwania  środków  z 

różnych  źródeł  na  prace  konserwatorskie  i 
działania  strukturalne  dotyczące  ochrony 
zabytków.

Współpraca  z  miastem  Tarnów  i 
pozostałymi  gminami  tworzącymi  historyczny 
obszar hrabstwa tarnowskiego.

Pozytywna  rola  Kościoła  w  dziedzinie 
ochrony zabytków (z wyjątkiem budynku dworu 
w Radlnej).

Duża różnorodność obiektów zabytkowych: 
od  wczesnośredniowiecznego  grodziska  do 
cmentarzy wojennych z I wojny światowej.

Wyjątkowa  w  skali  polskiej  wielkość 
obszaru i umocnień grodziska w Zawadzie.  

Potencjał  turystyczno-rekreacyjny.  Przez 
gminę  przebiega  szlak  tematyczny:  Szlak 
architektury  drewnianej  w  Małopolsce  oraz 
szlaki  turystyczne: główny  szlak  beskidzki 
niebieski,  czerwony  pieszy  wokół  Tarnowa, 
zielone  piesze  z  Koszyc  Wielkich  przez 
Zgłobice  do rezerwatu  Styr,  z  Tarnowca przez 
Zawadę  do  Skrzyszowa.  Czerwony  rowerowy 
koło  Tarnowa,  niebieski  rowerowy  Zalipie  –
Jamna, zielony rowerowy Tarnów – Rzędzin – 
Wola Rzędzińska – Dąbrowa Tarnowska.

Szansą dla zabytków jest przede wszystkim 
świadoma potrzeba ich zachowania istniejąca w 
mentalności lokalnej społeczności i zbudowanie 
tej potrzeby jest zadaniem gminy.

Brak  wiedzy  właścicieli  o  prawnych 
zobowiązaniach  do  należytego  utrzymania 
obiektów historycznych.

Przeprowadzanie  prac  remontowych  i 
przebudów  obiektów  zabytkowych  bez 
uzgodnień z konserwatorem.

Ekspansja  inwestycyjna  w  historyczne 
układy urbanistyczne wsi.

Traktowanie  konieczności  ochrony 
dziedzictwa  kulturowego  jako  problemu 
konfliktogennego  i  ograniczającego  swobodę 
dysponowania własnością prywatną i publiczną.

Niewykorzystanie  potencjału  grodziska  w 
Zawadzie jako produktu turystycznego.

Stan  degradacji  i  braku  zabezpieczenia 
dworu  w  Radlnej  zmierzający  do  katastrofy 
budowlanej.
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6. Założenia programowe

Priorytet I. Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego jako elementu rozwoju społeczno-gospo-
darczego gminy.

Kierunek działań: Zahamowanie procesu degradacji  zabytków i doprowadzenie do poprawy 
stanu ich zachowania.

Zadania:
a)  pomoc  właścicielom  obiektów  zabytkowych  w  pozyskaniu  środków  zewnętrznych  na 

odnowę zabytków;
b) zabezpieczenie obiektów zabytkowych przed pożarem, zniszczeniem i kradzieżą.
c) zbieranie informacji, co 2 lata, od właścicieli obiektów wpisanych do ewidencji zabytków nt. 

przeprowadzonych remontów;
d) utworzenie gminnej ewidencji zabytków; 
e) aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – skreślenie obiektów 

nieistniejących i dopisanie kolejnych zabytków wpisanych do gminnej ewidencji;
f)  wystąpienie  do  wojewódzkiego  konserwatora  zabytków  z  wnioskiem  o  wpisanie  do 

wojewódzkiego rejestru zabytków kolejnych obiektów, m.in. dwór w Radlnej.

Kierunek działań:  Dbanie  o stan i  porządek na  cmentarzach wojennych oraz  na  miejscach 
pamięci pod opieką gminy.

Zadania: Prowadzenie  bieżących  prac  porządkowych przy cmentarzach wojennych i  wokół 
miejsc pamięci.

Kierunek działań:  Inwentaryzacja  obiektów małej  architektury sakralnej  (kapliczki  i  krzyże 
przydrożne).

Zadania: Dokonanie przeglądu obiektów w sołectwach z udziałem sołtysów i radnych.

Priorytet II. Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego.
Kierunek  działań:  zintegrowana  ochrona  dziedzictwa  kulturowego  i  środowiska 

przyrodniczego.
Zadanie:  Konsekwentne  egzekwowanie  zapisów dotyczących  działalności  inwestycyjnej  na 

obszarach  objętych  ochroną  określonych  miejscowości  w  planach  zagospodarowania 
przestrzennego.

Priorytet III. Promocja i popularyzacja dziedzictwa kulturowego gminy Tarnów.
Kierunek działań: Ułatwienie dostępu do informacji o dziedzictwie kulturowym gminy.
Zadania:
a) popularyzacja zabytków gminy o największym znaczeniu;  
b) włączenie tematyki ochrony dóbr kultury do zajęć lekcyjnych w szkołach podstawowych i 

gimnazjach na terenie gminy Tarnów; 
c) udostępnienie gminnej ewidencji zabytków oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 

Gminy Tarnów na lata 2013-2016 na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnów.
d) udostępnienie informacji o obiektach zabytkowych w materiałach informacyjnych oraz na 

stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnów.
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7. Instrumenty realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami

Realizacja programu będzie się odbywać poprzez wskazanie zadania na rzecz osiągnięcia prio-
rytetów w nim przyjętych. Podstawę niniejszego instrumentarium stanowią obowiązujące przepisy 
prawne i zawarte w nich regulacje dotyczące instrumentów prawnoekonomicznych i finansów pu-
blicznych.

Instrumenty prawne:
a) aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
b) wnioskowanie o wpis do rejestru zabytków;
c) wykonywanie decyzji administracyjnych z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami.

Instrumenty finansowe:
a) w miarę możliwości budżetowych finansowanie prac konserwatorskich i remontowych;
b) aplikowanie o dofinansowanie z funduszy europejskich na zadania związane z ochroną i 

opieką nad zabytkami.

Instrumenty koordynacji:
a) realizacja  w części dotyczącej ochrony dziedzictwa kulturowego;
b) współpraca z Kościołami w zakresie wykonywania prac remontowo-restauratorskich przy 

zabytkowych obiektach sakralnych.

Instrumenty kontrolne:
a) bieżąca aktualizacja gminnej ewidencji zabytków;
b) monitoring stanu technicznego zabytków.

8. Zasady oceny realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zobowiązuje wójta gminy sporządza-
nia co dwa lata sprawozdań z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami i przedstawienia 
radzie gminy. Przyjmuje się poniższe wskaźniki oceniające poziom realizacji gminnego programu.

W ramach priorytetu I:
a) poziom wydatków budżetu gminy na realizację programu ochrony i opieki nad zabytkami;
b) wartość pozyskanych środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych przez gminę;
c) wartość pozyskanych środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych przez właścicieli 

zabytkowych obiektów;
d)  liczba  obiektów poddanych pracom zabezpieczającym przed pożarem,  zniszczeniem lub 

kradzieżą;
e) liczba wniosków do wojewódzkiego konserwatora o wpisanie do rejestru zabytków cennych 

obiektów;  
f) powstrzymanie degradacji dworów w Radlnej i Koszycach Małych;
g) realizacja inwentaryzacji małej architektury sakralnej.

W ramach priorytetu II:
Ilość inwestycji na obszarach objętych ochroną zabytków

W ramach priorytetu III:
a)  utworzenie  małej  infrastruktury  turystycznej  związanej  z  grodziskiem  i  kościołem  w 

Zawadzie;  
b) ilość opracowań umieszczonych na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnów.
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9. Źródła finansowania gminnego programu opieki nad zabytkami

Przyjmuje się następujące źródła finansowania:
a) budżet gminy. Corocznie w uchwale budżetowej Rada Gminy określa wysokość środków 

przeznaczonych na dofinansowanie z budżetu gminy prac konserwatorskich i restauratorskich przy 
obiektach wpisanych do rejestrów zabytków (około 70 tys. zł rocznie);

b) środki własne właścicieli obiektów zabytkowych;
c)  środki  zewnętrzne  (środki  unijne,  wojewody  małopolskiego,  samorządu  województwa 

małopolskiego,  dotacje,  darowizny,  zbiórki  komitetów działających na rzecz ochrony zabytków, 
inicjatywy społeczne, cegiełki);

d) funduszu kościelnego;
e)  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  (dla  założeń  zieleni 

zabytkowej);
f) darowizny na rzecz gminy;
g) inne środki przewidziane prawem.

10. Realizacja i finansowanie przez gminę zadań z zakresu
ochrony zabytków

Z budżetu gminy przeznaczone zostanie 40 tys. zł na rekonstrukcję i renowację ołtarza boczne-
go będącego na wyposażeniu kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zbylitowskiej Górze.
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Aneksy

A. Stanowiska archologiczne
Na  terenie  gminy  znajduje  się  108  zewidencjonowanych  stanowisk  archeologicznych,
 z  czego  4  wpisane  zostały  do  rejestru  zabytków  nieruchomych:  osady  z  okresu  wpływów 
rzymskich  w  Koszycach  Wielkich  i  Tarnowcu  oraz  średniowieczne  grodziska  w  Zawadzie
 i Zgłobicach. Stanowiska archeologiczne znajdują się na terenie wszystkich miejscowości oprócz 
sołectw Biała i Jodłówka – Wałki, ujawnione w nich obiekty archeologiczne, dokumentujące ślady 
osadnictwa, pochodzą ze wszystkich okresów chronologicznych – od epoki kamienia po XVII 
wiek.

l.p. Sołec-
two

nr 
sta
n. 
w 
so-
łect
w.

nr 
ob.-
szar

u 
AZP

nr 
stan 
na 

obsz. 
AZP

rodzaj 
obiektu kultura chronologia

znaleziska / 
materiał 
masowy

znalezi
ska / 

znalezi
ska.wy
odręb-
nione 

ocena 
wartości 

poznawczej 
stanowiska 

/ wpis do 
rejestru

autor, data 
badań rodzaj badań

rząd 
wielk. 
obsz.

1. Błonie 1 104-
65 43

osada przeworska okres rzymski 
(?) 6 fr. naczyń 

- mała

A.Cetera, 
J.Okoński, 
A.Szpunar, 
1985r

inf.archiw.  i 
badania 
terenowe, 
powierzchniowe

do  0,5 
haosada - czasy 

nowożytne
15  fr. 
naczyń 

2. Błonie 2 104-
65 44

ślad 
osadn. (?) prehistoria 1  fr. 

naczynia -
mała

A.Cetera, 
J.Okoński, 
A.Szpunar, 
1985r

inf.archiw.  i 
badania 
terenowe, 
powierzchniowe

do  0,5 
ha

ślad 
osadn. - wczesne 

średniowiecze
1  fr. 
naczynia

osada - czasy 
nowożytne

15  fr. 
naczyń -

3. Błonie 3 104-
65 45 ślad 

osadn. łużycka epoka brązu 1  fr. 
naczynia - mała

A.Cetera, 
J.Okoński, 
A.Szpunar, 
1985r

badania 
terenowe, 
powierzchniowe

do  1 
ara

4. Błonie 4 104-
65 46

osada przeworska okres rzymski 6 fr. naczyń 
- mała

A.Cetera, 
J.Okoński, 
A.Szpunar, 
1985r

badania 
terenowe, 
powierzchniowe

do  0,5 
haślad 

osadn. łużycka epoka brązu 1  fr. 
naczynia

5. Błonie 5 104-
65 47 osada przeworska okres rzymski 6 fr. naczyń - mała

A.Cetera, 
J.Okoński, 
A.Szpunar, 
1985r

badania 
terenowe, 
powierzchniowe

do  0,5 
ha

6. Błonie 6 105-
65 130

ślad 
osadn. (?) epoka 

kamienia
odłupek  z 
krzemienia -

mała

A.Cetera, 
J.Okoński, 
A.Szpunar, 
1985r

badania 
terenowe, 
powierzchniowe, 
znalezisko luźne

do  1 
ara

ślad 
osadn. (?) prehistoria 2 fr. naczyń 

ślad 
osadn. n wczesne 

średniowiecze 1 brzeg

ślad 
osadn. n późne 

średniowiecze 2 fr. naczyń -

7. Błonie 7 105-
65 131 osada przeworska okres rzymski 7 fr. naczyń - mała

A.Cetera, 
J.Okoński, 
A.Szpunar, 
1985r

badania 
terenowe, 
powierzchniowe

do  0,5 
ha

8. Błonie 8 105-
65 132

ślad 
osadn. (?) epoka 

kamienia
odłupek  z 
krzemienia - mała

A.Cetera, 
J.Okoński, 
G.Tracz, 
1988r

badania 
terenowe, 
powierzchniowe

do  0,5 
haosada (?) prehistoria 4 fr. naczyń 

9. Błonie 9 105-
65 133 osada (?) prehistoria 5 fr. naczyń - mała

A.Cetera, 
J.Okoński, 
G.Tracz, 
1988r

badania 
terenowe, 
powierzchniowe

do  0,5 
ha

10. Błonie 10 105-
65 134 ślad 

osadn. (?) prehistoria 12  fr. 
naczyń 1 brzeg średnia

A.Cetera, 
J.Okoński, 
A.Szpunar, 
1985r

badania 
terenowe, 
powierzchniowe

do  0,5 
ha

11. Błonie 11 105-
65 135 ślad 

osadn. (?) prehistoria 8 fr. naczyń 1 brzeg średnia

A.Cetera, 
J.Okoński, 
A.Szpunar, 
1985r

badania 
terenowe, 
powierzchniowe

do  0,5 
ha

12. Błonie 12 105-
65

136 osada (?) (?) prehistoria 4 fr. naczyń - mała A.Cetera, 
J.Okoński, 

badania 
terenowe, 

do  0,5 
ha
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w 
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badań rodzaj badań

rząd 
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obsz.

A.Szpunar, 
1985r powierzchniowe

13. Błonie 13 105-
65 137

ślad 
osadn. (?) epoka 

kamienia

odłupek  z 
krzemienia 
jurajskiego - mała

A.Cetera, 
J.Okoński, 
A.Szpunar, 
1985r

badania 
terenowe, 
powierzchniowe, 
znalezisko luźne

do  1 
araślad 

osadn. (?) prehistoria 1  fr. 
naczynia

14. Koszyce 
Małe 1 104-

66 45

ślad 
osadn. (?) neolit 2 skorupy

- mała
J.Okoński, 
A.Szpunar, 
1981 r.

badania 
terenowe, 
powierzchniowe

do  0,5 
ha

ślad 
osadn. przeworska późny  okres 

rzymski

1  siwa 
toczona 
skorupa

ślad 
osadn. - średniowiecze 1 skorupa

osada - czasy 
nowożytne 13 skorup

15. Koszyce 
Małe 2 104-

66 46
osada (?) - średniowiecze 3 skorupy, 2 

fr. naczyń - mała
J.Okoński, 
A.Szpunar, 
1981 r.

badania 
terenowe, 
powierzchniowe

do  0,5 
haosada (?) przeworska późny  okres 

rzymski (?) 11 skorup

16. Koszyce 
Małe 3 104-

66 47 osada (?) przeworska 
(?)

późny  okres 
rzymski  - 
wczesne 
średniowiecze

11 skorup - mała
J.Okoński, 
A.Szpunar, 
1981 r.

badania 
terenowe, 
powierzchniowe

do  0,5 
ha

17. Koszyce 
Małe 4 105-

66 1 ślad 
osadn. łużycka epoka brązu 1  fr. 

naczynia - mała

A.Cetera, 
J.Okoński, 
A.Szpunar, 
1983 r.

badania 
terenowe, 
powierzchniowe

do  1 
ara

18. Koszyce 
Wielkie 1 104-

66 36 osada przeworska okres rzymski 
(?) 18 skorup - średnia

J.Okoński, 
A.Szpunar, 
1981 r.

badania 
terenowe, 
powierzchniowe

do  0,5 
ha

19. Koszyce 
Wielkie 2 104-

66 37

ślad 
osadnictw
a

(?) neolit 2 skorupy

- mała
J.Okoński, 
A.Szpunar, 
1981 r.

badania 
terenowe, 
powierzchniowe

do 1 haślad 
osadn. - średniowiecze 1 skorupa

osada (?) (?) prehistoria 7 skorup

20. Koszyce 
Wielkie 3 104-

66 38
osada (?) przeworska późny  okres 

rzymski 5 skorup
- średnia

J.Okoński, 
A.Szpunar, 
1981 r.

badania 
terenowe, 
powierzchniowe

do 1 ha
osada - wczesne 

średniowiecze 13 skorup

21. Koszyce 
Wielkie 4 104-

66 39

osada (?) łużycka epoka brązu 4 skorupy

- średnia
J.Okoński, 
A.Szpunar, 
1981 r.

badania 
terenowe, 
powierzchniowe

do  0,5 
ha

osada (?) - średniowiecze 5 skorup

osada (?) późny okres 
rzymski (?) 19 skorup

22. Koszyce 
Wielkie 5 104-

66 40

osada (?) łużycka epoka brązu 5 skorup - duża / A-
240 z dnia 
22.12.1981

J.Okoński, 
A.Szpunar, 

1981 r.

badania 
terenowe, 

powierzchniowe
do 5 haosada przeworska późny okres 

rzymski

108 skorup, 
11 fr. 

naczyń

1 
przęślik

23. Koszyce 
Wielkie 6 104-

66 41

ślad 
osadn. - wczesne 

średniowiecze
1 skorupa, 1 

brzeg

- średnia
J.Okoński, 
A.Szpunar, 

1981 r.

badania 
terenowe, 

powierzchniowe
do 1 haosada (?) łużycka (?) epoka brązu 

(?) 6 skorup

osada przeworska okres rzymski 13 skorup, 3 
fr. naczyń

24. Koszyce 
Wielkie 7 104-

66 42

ślad 
osadn. przeworska okres rzymski 2 skorupy

- mała
J.Okoński, 
A.Szpunar, 

1981 r.

badania 
terenowe, 

powierzchniowe
do 1 ha

osada -
średniowiecze

- czasy 
nowożytne

10 skorup, 3 
fr. naczyń

25. Koszyce 
Wielkie 8 104-

66 43

osada łużycka wczesna 
epoka brązu 11 skorup

- duża
J.Okoński, 
A.Szpunar, 

1981 r.

badania 
terenowe, 

powierzchniowe

do 0,5 
ha

ślad 
osadn. trzciniecka (?) wczesna 

epoka brązu 1 skorupa

osada (?) neolit - 
wczesny brąz

15 skorup, 1 
odłupek 

krzemienny

26. Koszyce 
Wielkie 9 104-

66 44 osada (?) -

wczesne 
średniowiecze 

i 
średniowiecze

7 skorup - mała
J.Okoński, 
A.Szpunar, 

1981 r.

badania 
terenowe, 

powierzchniowe

do 0,5 
ha

51
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27. Łękawka 1 105-
67 1 ślad 

osadn. (?) neolit (?)
1 fr. ceram, 
2 odłupki 

krzemienne
- mała W. Koman, 

1988r

badania 
terenowe, 

powierzchniowe

do 0,5 
ha

28. Łękawka 2 105-
67 2

ślad 
osadn. (?) wczesna 

epoka brązu 1 fr. ceram.
- mała W. Koman, 

1988r

badania 
terenowe, 

powierzchniowe

do 0,5 
haślad 

osadn. - wczesne 
średniowiecze 3 fr. ceram.

29. Łękawka 3 105-
67

3 ślad 
osadn.

- średniowiecze 1 fr. ceram. - mała W. Koman, 
1988r

badania 
terenowe, 

powierzchniowe

-

30. Łękawka 4 105-
67 4

ślad 
osadn. - wczesne 

średniowiecze 3 fr. ceram.

- mała W. Koman, 
1988r

badania 
terenowe, 

powierzchniowe

do 0,5 
haślad 

osadn.

pradziejowa nieokreślona 2 fr. ceram, 
1 fr. 

rozcieracza

31. Łękawka 5 105-
67 5

ślad 
osadn. (?) epoka 

kamienia
1 fr. wiórka 

krzem. - mała W. Koman, 
1988r

badania 
terenowe, 

powierzchniowe
do 1 ha

osada - średniowiecze 8 fr. ceram.
32. Łękawka 6 105-

67

6 osada - średniowiecze 11 fr. 
ceram.

- mała W. Koman, 
1988r

badania 
terenowe, 

powierzchniowe

do 1 ha

33. Łękawka 7 105-
67

7 ślad 
osadn.

- wczesne 
średniowiecze

3 fr. ceram. - mała W. Koman, 
1988r

badania 
terenowe, 

powierzchniowe

do 0,5 
ha

34. Łękawka 8 105-
67

8 ślad 
osadn.

- wczesne 
średniowiecze

2 fr. ceram. - mała W. Koman, 
1988r

badania 
terenowe, 

powierzchniowe

do 0,5 
ha

35. Łękawka 9 105-
67 9

ślad 
osadn. (?) wczesna 

epoka brązu

1 narzędzie 
rdzeniowe z 

krzem. 
narzutoweg

o
- mała W. Koman, 

1988r

badania 
terenowe, 

powierzchniowe

do 0,5 
ha

ślad 
osadn. - wczesne 

średniowiecze 4 fr. ceram.

36. Łękawka 10 105-
67

10 ślad 
osadn.

- wczesne 
średniowiecze

3 fr. ceram. - mała W. Koman, 
1988r

badania 
terenowe, 

powierzchniowe

do 0,5 
ha

37. Łękawka 11 105-
67

11 osada - wczesne 
średniowiecze

7 fr. ceram. - mała W. Koman, 
1988r

badania 
terenowe, 

powierzchniowe

do 0,5 
ha

38. Nowodw
orze

1 104-
66

29 osada przeworska okres rzymski 22 skorupy - średnia J.Okoński, 
A.Szpunar, 

1981 r.

badania 
terenowe, 

powierzchniowe

do 0,5 
ha

39 Nowodw
orze 2 104-

66 30

ślad 
osadn. - średniowiecze 1 brzeg

- mała
J.Okoński, 
A.Szpunar, 

1981 r.

badania 
terenowe, 

powierzchniowe

do 0,5 
haosada (?) przeworska późny okres 

rzymski 6 skorup

40. Poręba 
Radlna 1 104-

66 35

ślad 
osadn. przeworska okres rzymski 2 fr. naczyń 

- mała
J.Okoński, 
A.Szpunar, 

1981 r.

badania 
terenowe, 

powierzchniowe

do 1 
araosada (?) - czasy 

nowożytne
4 fr. naczyń 
niecharakt.

41. Poręba 
Radlna 2 105-

66 10

ślad 
osadn. - wczesne 

średniowiecze
2 fr. 

ceramiki - mała
A. Cetera, 
J.Okoński, 

1984r

badania 
terenowe, 

powierzchniowe

do 0,5 
haosada (?) prehistoria 6 fr. 

ceramiki

42.

Poręba 
Radlna 3

105-
66 11

ślad 
osadn. przeworska

p. okres 
rzymski

3 fr. 
ceramiki - mała

A. Cetera, 
J.Okoński, 
W.Drabczy
ński, 1984r

badania 
terenowe, 

powierzchniowe

do 0,5 
ha

43. Radlna 1

104-
66 31 osada (?) -

wczesne 
średniowiecze brak - mała

J.Okoński, 
A.Szpunar, 

1981 r.

inf.archiw. i 
badania 

terenowe, 
powierzchniowe

-

44. Radlna 2

104-
66 32 osada (?) wstęgowa (?)

neolit i 
wczesne 

średniowiecze
brak - mała

J.Okoński, 
A.Szpunar, 

1981 r.

inf.archiw. i 
badania 

terenowe, 
powierzchniowe

-

45. Radlna 3 104-
66 33

osada (?) przeworska późny okres 
rzymski 5 fr. naczyń 

- mała
J.Okoński, 
A.Szpunar, 

1981 r.

inf.archiw. i 
badania 

terenowe, 
powierzchniowe

do 0,5 
haślad 

osadn. łużycka epoka brązu 2 fr. naczyń 
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46. Radlna 4 104-
66 34

ślad 
osadn. trzciniecka (?) wczesna 

epoka brązu 1 skorupa

- średnia
J.Okoński, 
A.Szpunar, 

1981 r.

inf.archiw. i 
badania 

terenowe, 
powierzchniowe

do 1 ha
osada przeworska 

(?)

późny okres 
rzymski- 
wczesne 

średniowiecze

13 skorup

47. Tarnowiec 1 104-
66 14

osada mierzanowick
a

późny neolit 
brąz

30 fr. 
naczyń -

duża / A-
239 z dnia 

22.12. 1981

J.Okoński, 
A.Szpunar, 

1981 r.

inf.archiw. i 
badania 

terenowe, 
powierzchniowe 
i wykopaliskowe

do 5 ha

obozowis
ko (?)

ceramiki 
sznurowej późny neolit 2 fr. naczyń 

osada przeworska
późny 

lateński-
rzymski

42 fr. 
naczyń 

fr. 
puchar
u grafit

osada łużycka późny brąz - 
Hallstatt 5 fr. naczyń 

-
osada -

schyłek 
wczesnego 

średniowiecza

47 fr. 
naczyń 

48. Tarnowiec 2 104-
66 15

osada przeworska okres rzymski 10 skorup
- średnia

J.Okoński, 
A.Szpunar, 

1981 r.

inf.archiw. i 
badania 

terenowe, 
powierzchniowe

do 1 ha
osada - 11 fr. 

naczyń 

49. Tarnowiec 3 104-
66 16 osada (?) przeworska późny okres 

rzymski 4 skorupy - mała
J.Okoński, 
A.Szpunar, 

1981 r.

badania 
terenowe, 

powierzchniowe

do 0,5 
haosada - średniowiecze 8 skorup

50. Tarnowiec 4 104-
66 17

ślad 
osadn.

celto-
przeworska

okres lateński 
(?)

2 fr. naczyń 
grafitowych

- średnia
J.Okoński, 
A.Szpunar, 

1981 r.

badania 
terenowe, 

powierzchniowe

do 0,5 
ha

ślad 
osadn. - średniowiecze 3 fr. naczyń 

osada (?) (?) prehistoria
8 skorup 

zniszczonyc
h

51. Tarnowiec 5 104-
66 18 ślad 

osadn. przeworska późny okres 
rzymski (?) 2 fr. naczyń - mała

J.Okoński, 
A.Szpunar, 

1981 r.

badania 
terenowe, 

powierzchniowe

do 0,5 
ha

52. Tarnowiec 6 104-
66 19 osada (?) - średniowiecze 

XIV-XV wiek brak - mała
J.Okoński, 
A.Szpunar, 

1981 r.

inf.archiw. i 
badania 

terenowe, 
powierzchniowe

-

53. Tarnowiec 7 104-
66 20 ślad 

osadn. - neolit i 
średniowiecze brak - mała

J.Okoński, 
A.Szpunar, 

1981 r.

inf.archiw. i 
badania 

terenowe, 
powierzchniowe

-

54. Tarnowiec 8 104-
66 21 ślad 

osadn. - neolit brak - mała
J.Okoński, 
A.Szpunar, 

1981 r.

inf.archiw. i 
badania 

terenowe, 
powierzchniowe

-

55. Tarnowiec 9 104-
66 22 ślad 

osadn. -
neolit i 

wczesne 
średniowiecze

brak - mała
J.Okoński, 
A.Szpunar, 

1981 r.

inf.archiw. i 
badania 

terenowe, 
powierzchniowe

-

56.
Wola 

Rzędzińs
ka

1 103-
67 5 osada pradziejowa nieokreślona

kilka fr. 
ceramiki, 

kilka 
okruchów 

krzemienny
ch, kilka 
wiórków 

krzemienny
ch

- - W.Koman, 
1988r

inf. archiw, 
znalezisko luźne -

57.
Wola 

Rzędzińs
ka

2 103-
67 6 osada pradziejowa nieokreślona

narzędzia 
krzemienne: 
4 wiórki, 3 
odłupki, 5 
okruchów

- - W.Koman, 
1988r

inf. archiw, 
znalezisko luźne -

58.
Wola 

Rzędzińs
ka

3 103-
67 7

ślad 
osadn. -

wczesne 
średniowiecze
, XII-XIII w

2 fr. 
ceramiki - mała W.Koman, 

1988r

badania 
terenowe, 

powierzchniowe

do 1 
araślad 

osadn. - średniowiecze
, XIV-XV w

2 fr. 
ceramiki

59. Wola 
Rzędzińs 4 103-

67 8 osada (?) pradziejowa nieokreślona 3 fr. 
ceramiki - mała W.Koman, 

1988r
badania 

terenowe, 
do 1 
ara
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ka powierzchniowe

60.
Wola 

Rzędziń
ska

5 103-
67 9

ślad 
osadn. -

późne 
średniowiecze
, XV-XVI w

1 fr. 
ceramiki - mała W.Koman, 

1988r

badania 
terenowe, 

powierzchniowe
-

ślad 
osadn. pradziejowa nieokreślona 1 fr. 

ceramiki

61.
Wola 

Rzędziń
ska

6 103-
67 10 ślad 

osadn. - epoka 
kamienia

1 odłupek 
krzemienny, 

1 okruch 
krzemienia 

przepal.

- mała W.Koman, 
1988r

badania 
terenowe, 

powierzchniowe
-

62.
Wola 

Rzędziń
ska

7 103-
67 11 ślad 

osadn. - epoka 
kamienia

1 odłupek z 
krzemienia, 
1 łuszczka z 
krzemienia 

narzut.

- mała W.Koman, 
1988r

badania 
terenowe, 

powierzchniowe
-

63.
Wola 

Rzędziń
ska

8 103-
67 12 osada (?) - średniowiecze

,  XV w
5 fr. 

ceramiki - mała W.Koman, 
1988r

badania 
terenowe, 

powierzchniowe

do 0,5 
ha

64.
Wola 

Rzędziń
ska

9 103-
67 13

ślad 
osadn. -

wczesne 
średniowiecze

,  X-XIII w

2 fr. 
ceramiki

- mała W.Koman, 
1988r

badania 
terenowe, 

powierzchniowe

do 1 
araślad 

osadn. -

epoka 
nowożytna, 
XVII-XVIII 

w 

1 fr. 
ceramiki

65.
Wola 

Rzędziń
ska

10 103-
67 14 ślad 

osadn. - epoka 
kamienia

2 okruchy 
krzemienne - mała W.Koman, 

1988r

badania 
terenowe, 

powierzchniowe
-

66.
Wola 

Rzędziń
ska

11 103-
67 15 ślad 

osadn. - epoka 
kamienia

1 odłupek z 
krzemienia, 
1 łuszczka z 
krzemienia 

narzut.

- mała W.Koman, 
1988r

badania 
terenowe, 

powierzchniowe
-

67.
Wola 

Rzędziń
ska

12 103-
67 16 ślad 

osadn. - epoka 
kamienia

2 odłupki z 
krzemienia 

narzut.
- mała W.Koman, 

1988r

badania 
terenowe, 

powierzchniowe
-

68.
Wola 

Rzędziń
ska

13 103-
67 17

ślad 
osadn. - wczesna 

epoka brązu

1 narzędzie 
krzemienne 
z retuszem 
łuszczniow

ym
- mała W.Koman, 

1988r

badania 
terenowe, 

powierzchniowe
-

ślad 
osadn. pradziejowa nieokreślona 1 fr. 

ceramiki

69.
Wola 

Rzędziń
ska

14 103-
67 18

ślad 
osadn. - epoka 

kamienia
2 okruchy 

krzemienne

- mała W.Koman, 
1988r

badania 
terenowe, 

powierzchniowe

do 0,5 
haosada (?) -

epoka 
nowożytna, 
XVII-XVIII 

w 

3 fr. 
ceramiki

70.
Wola 

Rzędziń
ska

15 103-
67 19 ślad 

osadn. - neolit (?)

1 wiórek z 
krzemienia 
czekoladow

ego

- mała W.Koman, 
1988r

badania 
terenowe, 

powierzchniowe
-

71.
Wola 

Rzędziń
ska

16 103-
67 20 ślad 

osadn. - mezolit (?)

1 
mikrolitycz

ny rdzeń 
wiórowy 

jednopiętow
y

- mała W.Koman, 
1988r

badania 
terenowe, 

powierzchniowe
-

72.
Wola 

Rzędziń
ska

17 103-
67 21 ślad 

osadn. - epoka brązu 
(?)

2 fr. 
ceramiki - mała W.Koman, 

1988r

badania 
terenowe, 

powierzchniowe
-

73.
Wola 

Rzędziń
ska

18 103-
67 22 ślad 

osadn. - epoka 
kamienia

1 
mikrolitycz
ny wiórek z 

krzem. 
narzutoweg

o

- mała W.Koman, 
1988r

badania 
terenowe, 

powierzchniowe
-
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74.
Wola 

Rzędziń
ska

19 103-
67 23

ślad 
osadn. - epoka 

kamienia

1 odłupek 
krzem. z 
retuszem mała W.Koman, 

1988r

badania 
terenowe, 

powierzchniowe
-

ślad 
osadn. -

wczesne 
średniowiecze

,  X-XIII w

1 fr. 
ceramiki

75.
Wola 

Rzędziń
ska

20 103-
67 24 ślad 

osadn. - epoka 
kamienia

1 fr 
łuszcznia 

krzemienne
go

- mała W.Koman, 
1988r

badania 
terenowe, 

powierzchniowe
-

76.
Wola 

Rzędziń
ska

21 103-
67 25

ślad 
osadn. - epoka 

kamienia
2 okruchy 

krzemienne - mała W.Koman, 
1988r

badania 
terenowe, 

powierzchniowe

do 0,5 
haosada (?) - średniowiecze

, XIV-XV w
3 fr. 

ceramiki

77.
Wola 

Rzędziń
ska

22 103-
67 26 ślad 

osadn. - neolit (?) 2 fr. 
ceramiki - mała W.Koman, 

1988r

badania 
terenowe, 

powierzchniowe
-

78.
Wola 

Rzędziń
ska

23 103-
67 27

ślad 
osadn. - wczesna 

epoka brązu
1 fr. 

ceramiki
mała W.Koman, 

1988r

badania 
terenowe, 

powierzchniowe
-ślad 

osadn. -
wczesne 

średniowiecze
,  X-XIII w

1 fr. 
ceramiki

79.
Wola 

Rzędziń
ska

24 103-
67 28 ślad 

osadn. pradziejowa nieokreślona 1 fr. 
ceramiki - mała W.Koman, 

1988r

badania 
terenowe, 

powierzchniowe
-

80.
Wola 

Rzędziń
ska

25 103-
67 29 ślad 

osadn. - wczesna 
epoka brązu

2 fr. 
ceramiki - mała W.Koman, 

1988r

badania 
terenowe, 

powierzchniowe
-

81. Zawada 1 104-
66 23 grodzisko -

wczesne 
średniowiecze 

IX-XI w

42 fr. 
naczyń, 183 

skorupy
-

duża / A-
292 z dnia 
21.12.1970

J.Okoński, 
A.Szpunar, 

1981 r.

inf.archiw. i 
badania 

terenowe, 
powierzchniowe 
i wykopaliskowe

do 5 ha

82. Zawada 2 104-
66 24 osada -

wczesne 
średniowiecze 

IX-XII w

4 fr. naczyń, 
27 skorup - duża

J.Okoński, 
A.Szpunar, 

1981 r.

badania 
terenowe, 

powierzchniowe

do 0,5 
ha

83. Zawada 3 104-
66 25 ślad 

osadn. przeworska okres rzymski 
(?)

1 fr. 
naczynia mała

J.Okoński, 
A.Szpunar, 

1981 r.

badania 
terenowe, 

powierzchniowe

do 0,5 
haślad 

osadn. - prehistoria 4 fr. naczyń 
niecharakt.

84. Zawada 4 104-
66 26 osada (?) - średniowiecze 1 fr. naczyń, 

3 skorupy - mała
J.Okoński, 
A.Szpunar, 

1981 r.

badania 
terenowe, 

powierzchniowe

do 0,5 
ha

85. Zawada 5 104-
66 27 ślad 

osadn. -
wczesne 

średniowiecze 
IX-XII w

3 skorupy - mała
J.Okoński, 
A.Szpunar, 

1981 r.

badania 
terenowe, 

powierzchniowe

do 1 
ara

86. Zawada 6 104-
66 28 osada (?) - średniowiecze 5 fr. naczyń - mała

J.Okoński, 
A.Szpunar, 

1981 r.

badania 
terenowe, 

powierzchniowe

do 0,5 
ha

87. Zbylitow
ska Góra 1 104-

66 48 ślad 
osadn.

pucharów 
lejkowatych 

(?)
neolit siekierka 

krzemienna - -
J.Okoński, 
A.Szpunar, 

1981 r.

inf.archiw. i 
badania 

terenowe, 
znalezisko luźne

-

88. Zbylitow
ska Góra 2 104-

66 49

ślad 
osadn. łużycka epoka brązu 2 fr. skorup średnia

J.Okoński, 
A.Szpunar, 

1981 r.

badania 
terenowe, 

powierzchniowe

do 0,5 
ha

ślad 
osadn. przeworska późny okres 

rzymski 2 fr. skorup 

ślad 
osadn. (?) prehistoria 4 fr. skorup 

1 
zgrzebł

o (?) 
krzemi
enne

89. Zbylitow
ska Góra 3 104-

66 50

ślad 
osadn. - średniowiecze 1 brzeg -

mała
J.Okoński, 
A.Szpunar, 

1981 r.

badania 
terenowe, 

powierzchniowe

do 0,5 
haosada (?) prehistoria 6 skorup -

90. Zbylitow
ska Góra 4 104-

66 51
ślad 

osadn. łużycka (?) epoka brązu 1 skorupa - średnia
J.Okoński, 
A.Szpunar, 

1981 r.

badania 
terenowe, 

powierzchniowe

do 0,5 
haosada przeworska okres rzymski 8 skorup -
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91. Zbylitow
ska Góra 5 104-

66 52

ślad 
osadn. łużycka epoka brązu 3 fr. naczyń

- mała
J.Okoński, 
A.Szpunar, 

1981 r.

badania 
terenowe, 

powierzchniowe

do 0,5 
ha

osada (?) (?) prehistoria
6 

zniszczonyc
h fr. naczyń

92. Zbylitow
ska Góra 6 104-

65 26 osada - czasy 
nowożytne

20 fr. 
naczyń - - A.Cetera, 

1985r inf. archiw. -

93. Zbylitow
ska Góra 7 104-

65 27 osada (?) łużycka epoka brązu 4 fr. naczyń - - A.Cetera, 
1985r inf. archiw. -

94. Zbylitow
ska Góra 8 104-

65 28 skarb 
monet nowożytna 1659-1666 -

499 
monet 
polskic

h

- A.Cetera, 
1985r inf. archiw. -

95. Zbylitow
ska Góra 9 104-

65 29 ślad 
osadn.

przeworska 
(?) 211 p.n.e -

as 
repub-

lik.
- A.Cetera, 

1985r
inf. archiw, 

znalezisko luźne -

96. Zbylitow
ska Góra 10 104-

65 30
osada (?) łużycka epoka brązu 4 fr. naczyń

- mała

A.Cetera, 
J.Okoński, 
A.Szpunar, 

1985r

badania 
terenowe, 

powierzchniowe

do 0,5 
haosada - wczesne 

średniowiecze 9 fr. naczyń

97. Zbylitow
ska Góra 11 104-

65 31

ślad 
osadn. łużycka Hallstatt (?) 2 fr. naczyń

- mała

A.Cetera, 
J.Okoński, 
A.Szpunar, 

1985r

badania 
terenowe, 

powierzchniowe

do 0,5 
ha

osada przeworska 
(?) okres rzymski 16 fr. 

naczyń

osada - wczesne 
średniowiecze 7 fr. naczyń

ślad 
osadn. - średniowiecze 2 fr. naczyń

98. Zbylitow
ska Góra 12 104-

65 32
osada przeworska okres rzymski 8 fr. naczyń

- mała

A.Cetera, 
J.Okoński, 
A.Szpunar, 

1985r

badania 
terenowe, 

powierzchniowe

do 0,5 
haślad 

osadn. - wczesne 
średniowiecze

1 fr. 
naczynia 

99. Zbylitow
ska Góra 13 104-

65 33

ślad 
osadn. (?) prehistoria 3 fr. naczyń

- mała

A.Cetera, 
J.Okoński, 
A.Szpunar, 

1985r

badania 
terenowe, 

powierzchniowe

do 0,5 
haślad 

osadn. - wczesne 
średniowiecze

1 fr. 
naczynia 

100 Zgłobice 1 104-
65 34 grodzisko łużycka (?)

epoka brązu i 
wczesne 

średniowiecze 
(?)

- -
średnia / 

1247 z dnia 
21.12.1970

A.Cetera, 
J.Okoński, 
A.Szpunar, 

1985r

inf.archiw. i 
badania 

terenowe, 
powierzchniowe

do 0,5 
ha

101 Zgłobice 2 104-
65 35

ślad 
osadn. - czasy 

nowożytne 2 fr. naczyń

- mała

A.Cetera, 
J.Okoński, 
A.Szpunar, 

1985r

inf.archiw. i 
badania 

terenowe, 
powierzchniowe

-ślad 
osadn. - wczesne 

średniowiecze
1 fr. 

naczynia 
ślad 

osadn. przeworska okres rzymski 3 fr. naczyń

102 Zgłobice 3 104-
65 36 osada łużycka epoka brązu 11 fr. 

naczyń - mała

A.Cetera, 
J.Okoński, 
A.Szpunar, 

1985r

inf.archiw. i 
badania 

terenowe, 
powierzchniowe

do 0,5 
ha

103 Zgłobice 4 104-
65 37

osada - czasy 
nowożytne

10 fr. 
ceramiki 

- mała

A.Cetera, 
J.Okoński, 
A.Szpunar, 

1985r

inf.archiw. i 
badania 

terenowe, 
powierzchniowe

-
osada łużycka epoka brązu

15 fr. 
ceramiki, 1 

odłupek 
krzemienny 

104 Zgłobice 5 104-
65 38 ślad 

osadn. przeworska okres rzymski 3 fr. naczyń - mała

A.Cetera, 
J.Okoński, 
A.Szpunar, 

1985r

badania 
terenowe, 

powierzchniowe

do 1 
ara

105 Zgłobice 6 104-
65 39 osada (?) prehistoria 8 fr. naczyń - mała

A.Cetera, 
J.Okoński, 
A.Szpunar, 

1985r

badania 
terenowe, 

powierzchniowe

do 0,5 
ha

106 Zgłobice 7 104-
65 40 osada przeworska okres rzymski 8 fr. naczyń - mała

A.Cetera, 
J.Okoński, 
A.Szpunar, 

1985r

badania 
terenowe, 

powierzchniowe

do 0,5 
ha

107 Zgłobice 8 104-
65

41 ślad 
osadn.

łużycka (?) epoka brązu 2 fr. naczyń, 
1 odłupek 

- mała A.Cetera, 
J.Okoński, 

badania 
terenowe, 

do 0,5 
ha
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krzemienny A.Szpunar, 
1985r powierzchniowe

108 Zgłobice 9 104-
65 42 osada (?) przeworska okres rzymski 5 fr. naczyń - mała

A.Cetera, 
J.Okoński, 
A.Szpunar, 

1985r

badania 
terenowe, 

powierzchniowe

do 0,5 
ha

Aneks B. Cmentarze wpisane do rejestru (wypis z SUiKZ)

Na terenie gminy znajduje się znaczna ilość historycznych cmentarzy,  przede wszystkim - świadczące o  
działaniach wojennych w latach 1914/15 – cmentarze wojskowe objęte tematycznym szlakiem kulturowym 
Cmentarzy wojennych z I wojny światowej; miejsca pochówku ofiar egzekucji z czasu II wojny światowej w 
Zbylitowskiej Górze i w Koszycach Małych. O działaniach wojennych świadczą także pomniki honorujące 
pamięć poległych w walkach i ofiar wojny we wsiach Biała, Jodłówka-Wałki, Wola Rzędzińska i Zawada.
Pozostały  ślady cmentarzy  przykościelnych,  położone  w  obszarach  objętych  decyzją  wpisu  do  rejestru 
założeń  sakralnych, w miejscowościach Zawada i Zbylitowska Góra. Historyczne cmentarze zachowane są 
w dobrym stanie, w większości po remoncie.
W granicach  funkcjonujących cmentarzy parafialnych, w miejscowościach Poręba Radlna, Tarnowiec, Wola 
Rzędzińska, Zawada, zachowały się zabytkowe nagrobki z II połowy XIX / początku XX wieku.
W  granicach  administracyjnych  gminy,  w  Zbylitowskiej  Górze,  znajduje  się  również  część  cmentarza 
komunalnego miasta Tarnów.

l.p. miejs-
cowość

data 
założenia / 
użytkowa-

nie

nazwa / 
przynależ-ność 

wyznaniowa

elementy 
architektoniczne: 

rodzaj

elementy 
architekto-

niczne: 
datowanie

najstarszy 
nagrobek

staro-
drzew lokalizacja pow. 

(ha)

wpis do 
rejes-

tru

znaczenie 
historyczne / 
informacje 
dodatkowe

1. Błonie 1916-18 / 
zamknięty

wojenny nr 
198 z I wojny 
światowej / 

katolicki

nagrobki 
wolnostojące 1 poł. XXw

XII 1914; 3-5 
V 1915 brak

przy drodze 
ze Zgłobic 

do 
Szczepano-
wic, dz. 307

1,415 nie
kwatery 

rzędowe wzdłuż 
osi, pochówek 

mogiły rzędowe 1 poł. XXw
krzyż - obelisk 1 poł. XXw

ogrodzenie 
kamienno - 

żelazne
1 poł. XXw

2. Błonie 1982 / 
czynny

parafialny / 
rzymsko - 
katolicki

kaplica 2 poł. XXw

1982r brak za kościołem, 
dz.116 0,34 nie nowy

nagrobki 
wolnostojące 2 poł. XXw

brama 2 poł. XXw
ogrodzenie 
metalowe 2 poł. XXw

3.
Jod-

łówka - 
Wałki

1916-18 / 
zamknięty

wojenny nr 
205 z I wojny 
światowej / 

katolicki

mogiły 1 poł. XXw
1914r jesion

przy drodze 
do 

Podgołębina
0,0077 nie

układ grobów 
symetryczny, w 
centrum krzyżkrzyż - obelisk 1 poł. XXw

4.
Jod-

łówka - 
Wałki

1983 / 
czynny

parafialny / 
rzymsko - 
katolicki

nagrobki 
wolnostojące 2 poł. XXw

1983r brak płn. część 
wsi, 0,19 nie nowy

brama 2 poł. XXw

5.
Koszy-

ce 
Małe

1916-18 / 
zamknięty

wojenny nr 
196 z I wojny 
światowej / 

katolicki

nagrobki 
wolnostojące 1 poł. XXw

1914r lipy
przy drodze 
do Tarnowa, 

dz. 696
0,44

A-
11/M z 

dnia 
18.11. 
2003

dwie mogiły z 
okresu II wojny 

światowej 
ekshumowa-
nych w 1962r 

ofiar o 
nieustalonych 
nazwiskach, 
pomordowa-

nych w grudniu 
1939r w lasku 

"Skała" i 
Żabianka", 
układ 5-cio 
tarasowy, 

rzędowy, na osi 
bramy obelisk

obelisk - pomnik 1 poł. XXw

brama 1 poł. XXw

ogrodzenie 
kamienne 1 poł. XXw
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6.
Koszy-

ce 
Małe

1980 / 
czynny

komunalny / 
rzymsko - 
katolicki

kaplica 2 poł. XXw

1980 r. brak przy kościele 
parafialnym 0,56 nie

aleja od wejścia 
głównego do 
kaplicy, nowy

nagrobki 
wolnostojące 2 poł. XXw

brama 2 poł. XXw
płot metalowy 2 poł. XXw

7. Poręba 
Radlna

1916-18 / 
zamknięty

wojenny nr 
175 z I wojny 

światowej

mogiły z I wojny 
światowej

1914-15 r. grab płd kraniec 
wsi, dz. 764 0,0849

A-
15/M z 

dnia 
18.02. 
2004

z poprzeczną 
osią symetrii, na 
osi krzyż, układ 

rzędowy

drewniany 
krucyfiks 1 poł. XXw

kamienne słupki 
ogrodzenia 1 poł. XXw

8. Poręba 
Radlna

2 poł.XIXw 
/ czynny

parafialny / 
rzymsko - 
katolicki

kaplica 2 poł. XXw

1883 r. lipa

przy drodze z 
Tarnowa do 

Gromnika, dz. 
14

0,16 nie

aleja wzdłuż osi 
wejścia, 

poprzeczna na 
płn.

nagrobki 
wolnostojące

od 2 
poł.XIXw

9. Tarno-
wiec

1 poł. XXw 
/ czynny

parafialny / 
rzymsko - 
katolicki

kaplica 1 poł. XXw

1934 r.

lipa, 
żywotnik, 

platan, 
dąb, 

brzoza

przy drodze 
do Tuchowa, 

dz. 824 
0,38 nie

aleja od wejścia 
głównego do 

kaplicy

nagrobki 
wolnostojące XXw

mogiły XXw
brama 1 poł. XXw

10. Tarno-
wiec

(?) / 
zamknięty

epidemiczny / 
rzymsko - 
katolicki

krzyż drewniany -

brak brak płd. skraj wsi, 
dz. 828 0,0075 nie

wg relacji 
mieszkańców 

cmentarz 
choleryczny

ogrodzenie 
metalowe -

11. Tarno-
wiec

1916-18 / 
zamknięty

wojenny nr 
180 z I wojny 
światowej / 

katolicki

kaplica 2 poł.XIXw

1914 r. lipy przy drodze 
do Tuchowa 0,28

A-425 
z dnia 
02.12. 
1998

mogiły w 2 
rzędach

mogiły z I wojny 
światowej

nagrobki 
wolnostojące 1 poł. XXw

brama 1 poł. XXw
ogrodzenie 
kamienne i 

żeliwne
1 poł. XXw

krzyż drewniany -

12.
Wola 
Rzę-

dzińska

1904 r / 
czynny

parafialny / 
rzymsko - 
katolicki

mogiły zbiorowe z I wojny 
światowej

1904 r. lipy, dęby, 
żywotnik

naprzeciw 
kościoła, dz. 

1476/1, 
1476/2, 
1476/3, 
1476/4, 
1476/6

0,8 nie

kwatera 
wojenna nr 204 

z I wojny 
światowej, 

pomnik pamięci 
poległych w 

walce o wolność 
w latach 1914-

1918, 1939-
1945

kaplica 1 poł. XXw
nagrobki 

wolnostojące 1 poł. XXw

brama 2 poł. XXw

13. Zawada XVI (?) w / 
zamknięty

przykościelny 
/ rzymsko - 

katolicki

kościół p.w. św. 
Marcina
nagrobki 

wolnostojące

XVw, 
XVIII-
XIXw, 

1966-68r 1861 r. lipy przy kościele, 
dz. 163/2 0,08

w 
grani-

cach A-
227 z 
dnia 

25.09. 
1980r 

z kościołem w 
centrum, 

nagrobki przy 
ogrodzeniu2 poł.XIXw

14. Zawada 1 poł. XXw 
/ czynny

parafialny / 
rzymsko - 
katolicki

nagrobki 
wolnostojące 1 poł. XXw

1913 r. brak przy kościele, 
dz. 162 0,27 nie

aleja na osi 
bramy, nagrobki 
rzędowo wzdłuż 

alei
kaplica 2 poł. XXw
brama 1 poł. XXw

15.
Zbyli-
towska 
Góra

początek 
XIV w / 

zamknięty

przykościelny 
/ katolicki

kościół p.w. 
Podwyższenia 

Krzyża

1464, XVI-
XIXw, 
1915r, 

1915-22r

hr. Fryderyk 
Moszczeński 
1794-1863

lipy, 
kasztano-

wiec, 
głóg, luki 

w 
szpalerze 
uzupelnio
ne  nową 
nasadą

przy kościele 0,22

w 
grani-

cach A-
421 z 
dnia 

14,09. 
1998r

groby 
właścicieli dóbr 
zbylitowskich - 

Fryderyka 
Moszczeńskiego 

i Celiny z 
Badenich 

Moszczeńskiej, 
rodziny 

Stoińskich z 
Julią z d. 

Moszczeńską / 
cmentarz wokół 

kościoła

dzwonnica XVIII-
XIXw

kaplice pasyjne 2 poł.XIXw
nagrobek 

wolnostojący 2 poł.XIXw

płyta nagrobna 1 poł. XXw
brama filarowa 2 poł.XIXw

ogrodzenie 
żeliwne 2 poł.XIXw
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16.
Zbyli-
towska 
Góra

połowa 
XIX w / 
czynny

parafialny / 
rzymsko - 
katolicki

nagrobki 
wolnostojące

2 
poł.XIXw, 
1 poł. XXw

1862 r. brak
centrum 

miejscowości, 
dz. 1002

0,4 nie

grobowiec 
rodziny Żabów - 

właścicieli 
majątków w 

Zbylitowskiej 
Górze, aleja na 

osi bramy

brama 2 poł. XXw

17.

Zbyli-
towska 
Góra

1946 r / 
zamknięty

wojenny z II 
wojny 

światowej

6 zbiorowych 
mogił 1 poł. XXw

11.06.1942 
(data 

pierwszej 
egzekucji)

żywotniki, 
modrze-

wie, 
drzewo-

stan 
założenia 
przecho-
dzi w las 
bukowy

las 
"Buczyna", 

fragm. dz. 9/1 

0,168 nie

miejsce 
egzekucji 10000 

Polaków i 
Żydów
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