WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
Studium zagospodarowania przestrzennego pasma Odry - Diagnoza stanu

1. PODSTAWY PRAWNE
W dniu 24 lipca 2000 roku zostało zawarte pomiędzy województwami nadodrzańskimi
Porozumienie w sprawie podjęcia wspólnych prac nad Studium zagospodarowania
przestrzennego pasma Odry. Opracowanie to ma charakter studium obszaru funkcjonalnego
związanego tematycznie z Programem dla Odry – 2006. Studium jako obszar problemowy
zostało wykonane dla Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Dolnośląskiego. Prace nad planem rozpoczęto podjęciem Uchwały Nr XII/175/99 przez
Sejmik Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 1999 r. w sprawie przystąpienia do
planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego. Wojewódzkie Biuro
Urbanistyczne we Wrocławiu wykonuje studium na podstawie artykułu 54a Ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 17 lipca 1997 r. poz. 139 (jednolity tekst Ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 15 z 25 lutego 1999 r. poz. 139 z późniejszymi
zmianami). Zarząd Województwa Dolnośląskiego pismem Nr MD-I/WBU/7322/R1592/1856/2000 z dnia 30.08.2000 r. zawiadomił zainteresowane jednostki o przystąpieniu
do sporządzania Studium i zwrócił się z prośbą o przekazanie odpowiednich danych i
wniosków, które należałoby uwzględnić w opracowywanym studium. Studium
Zagospodarowania Przestrzennego Pasma Odry na obszarze województwa dolnośląskiego
realizuje Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu.
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r., poz.
139 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. Nr 30 z 1989 r. z późniejszymi
zmianami).
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. „Prawo geologiczne i górnicze” (Dz. U. Nr 27 z 1994 r., z późniejszymi
zmianami).
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. „Prawo energetyczne” (Dz. U. Nr 54 poz. 348 z 1997 r. z późniejszymi
zmianami).
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. „Prawo wodne” (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 49 z 1980 r.
z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz.492 z 1991 r. z późniejszymi
zmianami).
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz. U. Nr 96 poz. 592 z 1997 r.) .
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101 poz. 444 z 1991 r. z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16 z 1995 r. z późniejszymi
zmianami).
Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. 1999 r. Nr 98, poz. 1150 z 1962 r.).
Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z 1990 r. z późniejszymi
zmianami).
Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu ( Dz. U. Nr 25, poz. 128 z 1997
r. z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25 , poz.113 i Nr 137, poz. 639 z 1996 r.
z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60 z 1985 r. z późniejszymi
zmianami).
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 96, poz. 591).
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741 z 1997 r.
z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91 poz. 576 z późniejszymi
zmianami).

Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu
3

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
Studium zagospodarowania przestrzennego pasma Odry - Diagnoza stanu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji
publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa tzw. ”ustawa kompetencyjna” Ustawa o samorządzie
województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. Nr 106 poz. 998 ).
Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 577).
Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578).
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. Nr 5, poz.24 z 1996 r. z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106 poz.668
z 1990 r. z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. Nr 133 poz. 884).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 , poz. 408 z 1999 r.).
Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28 poz. 153)
z późniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r.).
Ustawa z dnia 27 października 1994 r o autostradach płatnych ( Dz. U. Nr 127, poz. 627 z 1994 r.
z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. Nr 10, poz. 40 z 1992 r.
z późniejszymi zmianami).
Ustawa z 10 czerwca 1994 roku o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk
Federacji Rosyjskiej (Dz. U. Nr 79, poz. 363 z 1994 r.).
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (jednolity tekst)
(Dz. U. Nr 110, poz. 721 z 1991 r. z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539z 1997 r.) z późniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689).
Ustawa z 24 listopada 1995 roku o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz miejskich strefach usług
publicznych (Dz. U. Nr 141 z 1995 r., poz. 692, Dz. U. Nr 156 z 1996 r., poz. 773, tekst jednolity: Dz. U. nr 36
z 1997 r., poz.224 z 1995 r.).
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych (Dz. U. Nr 40 z 1999 r., poz.
401).
Ustawa z dnia 18 marca 1999 roku o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 28, poz. 256).
Ustawa z dnia 23 lutego 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji
publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136 z 2000 r.).
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r o zmianie ustawy o usługach turystycznych (Dz. U. Nr 43, poz. 486 z 2000
r.).
Ustawa z dnia 31 marca 2000 r o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. Nr 31,
poz. 384 z 2000 r.).
Ustawa z dnia 4 marca 1999 roku o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 28, poz. 255).
Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 roku - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12 , poz.
96).
Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 1997 r. w sprawie edukacji kulturalnej,
dziedzictwa kulturowego w regionie oraz promocji i rozwoju uzdolnień młodego pokolenia Polaków (MP nr
45, poz. 512 z 1997 r.).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 158, poz. 813
z 1996 r.).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1995, nr 10, poz. 46
z 1994 r.).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30 grudnia 1994 roku w sprawie
szczegółowych zasad sporządzania i prowadzenia wojewódzkiego rejestru (Dz. U. nr 8 poz. 40 z 1994 r.).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków
przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, pokrywania kosztów przyłączenia, obrotu ciepłem,
świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi
odbiorców (Dz. U. Nr 100 poz. 642 z 1998 r.).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków
przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, pokrywania kosztów przyłączenia, obrotu energią
elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji oraz standardów jakościowych
obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 135 poz. 881 z 1998 r.).
Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 lutego 1999 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich
oddziałów Służby Ochrony Zabytków (Dz. U. Nr 39, poz.391)
Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek
naukowych oraz ustalania ich wykazu (Dz. U. Nr 44 poz. 269 z 1998 r.).
Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 września 1999 r. w sprawie ogólnych warunków przyłączenia do
sieci telekomunikacyjnych oraz zasad rozliczeń (Dz. U. Nr 79 poz. 897.).
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Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad
tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej
utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 20, poz. 245 z 2000 r.).
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 roku
w sprawie dopuszczalnych wartości poziomu hałasu w środowisku (Dz. U. nr 66, poz. 436).
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 lipca 1998 r.
w prawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo
mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na
środowisko tych inwestycji – (Dz. U. Nr 93 poz. 589 ).
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 sierpnia 1998 r.
w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i środowiska,
dopuszczalnych poziomów promieniowania, jakie mogą występować w środowisku oraz wymagań
obowiązujących przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania (Dz. U. Nr 107 poz. 676 z 1998 r.).
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20 grudnia 1996 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 21 poz. 111 z 1996 r.).
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1995 r.
w sprawie określenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 52, poz. 284 z 1995 r.).
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie szczegółowych
zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki
leśnej z dnia 25 sierpnia 1992 r. (Dz. U. Nr 67 z 1992 r., poz. 337).
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r.
w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do
ziemi (Dz. U. Nr 116 poz. 503 z 1991 r.).
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r.
w sprawie zasad ustanawiania stref ochronnych źródeł i ujęć wody (Dz. U. Nr 116 poz. 504 z 1991 r.).
Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 139 poz. 686 z 1995 r.).
Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej
i produktów naftowych i ich usytuowanie . (Dz. U. Nr 122, poz. 576).
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 1997 r. w sprawie przepisów
techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. Nr 62, poz. 392 z 1997 r.).
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2000 r. 2000 r. w sprawie
numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych (Dz. U. Nr 32, poz. 393 z 2000 r.)
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 114 z 1996 r.).
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz.
735 z 2000 r.).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie systemu resortowych kodów
identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. Nr 30,
poz. 379 z 2000 r.).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie krajowej sieci
szpitali oraz ich poziomów referencyjnych (Dz. U. Nr 164 poz. 1193 z 1998 r.).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.02.1998 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury
i Sztuki (Dz. U. nr 24, poz.128) z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 29 stycznia 1999 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych
obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 10, poz. 87).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie określenia bazy sportoworekreacyjnej, pozostającej w zarządzie wojewodów, podlegającej przekazaniu do samorządów województw
w celu jej dalszego wykorzystania w ramach zadań własnych, bazy sportowo-rekreacyjnej, pozostającej
w zarządzie ministrów i kierowników urzędów centralnych podlegającej przekazaniu powiatom lub miastom
na prawach powiatu oraz bazy sportowo-rekreacyjnej pozostającej w zarządzie ministrów i kierowników
urzędów centralnych nie podlegającej przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego ze względu na
ogólnopaństwowy charakter zadań wykonywanych przez tę bazę (Dz. U. Nr 143, poz.919).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2000 r w sprawie nadania statusu Ministerstwu
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa (Dz. U. Nr 59, poz. 687 z 2000 r.).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu tworzenia Urzędu
Generalnego Konserwatora Zabytków (Dz. U. nr 166, poz. 1206).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu instytucji kultury
wpisanych do rejestrów prowadzonych przez ministrów i kierowników urzędów centralnych nie podlegających
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przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego ze względu na ogólnonarodowy charakter zadań przez
nie wykonywanych (Dz. U. nr 148, poz. 970).
Rozporządzenie Rady Ministrów z 06.08.1976 r. w sprawie robót i czynności, których wykonanie jest
zabronione w pobliżu urządzeń wodnych, § 1 i § 2 (dz. U. Nr 30, poz. 174 z 1976 r.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 stycznia 1995 roku w sprawie trybu sporządzania programów oraz
negocjacji warunków wprowadzania zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. Nr 8 , poz. 36 z 1995 r.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 czerwca 1996 roku w sprawie miejskich stref usług publicznych (Dz. U.
Nr 66, poz. 326 z 1996 r.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z 4 marca 1999 roku w sprawie wykazu gmin zagrożonych bezrobociem
strukturalnym (Dz. U. Nr 20., poz. 171).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 16 sierpnia 1994 w sprawie określenia złóż wód zaliczonych do
solanek, wód leczniczych i termalnych oraz innych kopalin leczniczych, a także w sprawie zaliczenia kopalin
pospolitych i określonych złóż do kopalin podstawowych (Dz. U. nr 89, poz. 417z 1994 r.) z późniejszymi
zmianami.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych
i wojewódzkich (Dz. U. Nr 160., poz. 1071).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2000 w sprawie szczegółowych zasad i zakresu działania
krajowego Urzędu Pracy oraz zadań wojewody w zakresie realizacji przepisów o zatrudnieniu
i przeciwdziałania bezrobociu. (Dz. U. nr 13, poz. 162 z 2000 r.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1996 r. w sprawie ustalenia sieci autostrad i dróg
ekspresowych (Dz. U. Nr 12 , poz. 63 z 1996 r.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2000 r zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu
przedsiębiorstw górniczych oraz przedsiębiorstw robót górniczych (Dz. U. Nr 24 z 2000 r., poz. 297).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1996 r. w sprawie określenia wykazu linii kolejowych
o państwowym znaczeniu (Dz. U. Nr 112 z 1996 r., poz. 538).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób
przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57 z 1997 r.,
poz. 358).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2000 w sprawie wykazu linii kolejowych, które ze względów
gospodarczych, społecznych, obronnych lub ekologicznych mają znaczenie państwowe (Dz. U. Nr 13 z 2000
r., poz. 156).
Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o połączeniu autostrad oraz budowie
i przebudowie mostu granicznego w rejonie Olszyny i Forstu, sporządzona w Warszawie dnia 20 marca 1995
r. (Dz. U. Nr 127 , poz. 821 z 1995 r.).
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 2000 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r.).
Polska Norma PN-75/E-05100. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Polska Norma PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Polska Norma PN-E-05100-1: 1988. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi.
Zarządzenie nr 47 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie powołania
Międzyresortowego Zespołu do Spraw Rewaloryzacji Miast Historycznych (M P, nr 36, poz. 345 z 1997 r.).
Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 1997 r. w sprawie obowiązków
sprawozdawczych w zakresie bazy noclegowej turystyki (MP nr 43, poz. 428).
Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. w sprawie uznania za pomnik
historii (MP nr 50, poz. 412-426 z 1994 r.).
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