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1. Podstawa formalna opracowania 

1.1. Przedmiot i cel opracowania 
Przedmiotem opracowania jest materialne i przyrodnicze dziedzictwo oraz krajobraz kulturowy 

Henrykowa  woj. dolnośląskie, gmina Ziębice obejmujące: 

- kompleks opactwa cysterskiego, 

- osadę klasztorną, 

- młyn ze stawem piętrzącym wodę, 

- system retencji wodnej z doliną Oławy i Starej Oławki, stawami hodowlanymi, kanałami oraz 

otwartym basenem rekreacyjnym, 

- trakty cysterskie, 

- park krajobrazowy, 

- miejską zabudowę z przełomu XIX i XX w., 

- kompleks dworca kolejowego. 

Celem planu jest zachowanie, utrwalenie i wyeksponowanie wartości zabytkowych, walorów 

krajobrazowych i przyrodniczych obszaru Parku Kulturowego, w oparciu o ocenę wartości 

krajobrazowych terenów i cech kulturowych, charakterystycznych dla miejscowej tradycji 

budowlanej i osadniczej, zachowanych na tych terenach nieruchomości. 

Plan stanowić ma narzędzie realizacji w/w celu poprzez sformułowanie, opartych na badaniach 

historyczno-identyfikacyjnych i waloryzacji konserwatorsko-użytkowej, ustaleń określających 

przedmiot i rygory ochrony wartości zabytkowych i krajobrazowych związanych z obszarem Parku 

Kulturowego. 

 

1.2. Zakres opracowania 
 

Zakres prac związanych z wykonaniem opracowania obejmował: 

- przeprowadzenie  i opracowanie wyników kwerendy archiwalnej  

- opracowanie analizy historycznej i konserwatorskiej w tym: opracowanie rysu i 

kalendarium historycznego, oraz analizy przekształceń układu przestrzennego i oceny stanu 

zachowania.  

- określenie współczesnych uwarunkowań przestrzennych  

- analizę ekspozycji terenu Opactwa Cystersów i parku krajobrazowego w Henrykowie  

- ocenę stanu krajobrazu kulturowego i naturalnego pod kątem zanieczyszczenia reklamami 

i elementami małej architektury 

- uwarunkowania własnościowe 

- analizę obowiązujących ustaleń planistycznych w zakresie ochrony konserwatorskiej i 

przyrodniczej  

- określenie walorów kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych  

- wykonanie analizy SWAT uwzględniającej wyniki przeprowadzonych 16 listopada 2019 roku 

w Henrykowie konsultacji społecznych. 

- określenie granic parku kulturowego 

- opracowanie części wnioskowej obejmującej zasady ochrony walorów kulturowych i 

kształtowania krajobrazu oraz zasady zarządzania Parkiem Kulturowym. 
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Zgodnie z art.17 ust.1  ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami   (Dz. U. z 2020 r. poz. 

282. Z póz. zm) plan obejmuje zakazy i ograniczenia dotyczące:  

1) prowadzenia robót budowlanych oraz działalności przemysłowej, rolniczej, hodowlanej, 

handlowej lub usługowej; 

2) zmiany sposobu korzystania z zabytków nieruchomych; 

3) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z 

ochroną parku kulturowego, z wyjątkiem znaków drogowych i znaków związanych z 

ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego, z zastrzeżeniem art.12 ust.1; 

3a) zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury; 

4) składowania lub magazynowania odpadów.  

Ustalenia planu ochrony mogą stanowić podstawę ofert inwestycyjnych kierowanych do 

przyszłych dzierżawców i właścicieli budowli i terenów parku. Wraz z zapisami obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tworzą bazę do prowadzenia bieżącej 

działalności i założeń długofalowej polityki w zakresie ochrony wartości kulturowo-przyrodniczych i 

gospodarki przestrzennej na obszarze Parku.  

 

1.3. Podstawa opracowania 
Podstawę formalną opracowania stanowi umowa nr ZPN/67/WB/2019 z dnia 31/05/2019 

zawarta pomiędzy Gminą Ziębice z/s przy ul. Przemysłowej 10, 57-220 Ziębice, a firmą festgrupa sp. z 

o.o. z siedzibą w przy al. Jerozolimskie 47/2a, 00-697 Warszawa. 

Punktem wyjścia do opracowania były przeprowadzone przez autorów kwerendy 

dokumentacji historyczno-konserwatorskich i archiwalnych, badania terenowe 

obszaru w ramach licznych wizji lokalnych w trakcie sporządzania opracowania oraz aktualna  

konserwatorska ocena wartości zabytkowych. 

Opracowanie wykonano w oparciu o: 

•  przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 

r. poz. 282) 

  wizje lokalne przeprowadzone w okresie czerwiec-październik 2019 r., połączone z 

wykonaniem dokumentacji fotograficznej, 

  uwagi przedstawicieli Zamawiającego uzyskane w trakcie narad roboczych 

•  podkłady mapowe opracowane na podstawie OpenStreetMap,  oraz podkładów 

udostępnionych przez Zamawiającego. OpenStreetMap to project open data, rozpowszechniany 

na licencji Open Data Commons Open Database License (ODbL) przez OpenStreetMap 

Foundation (OSMF), 

  obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Henryków 

przyjęty Uchwałą nr IX/55/2011 Rady Miejskiej W Ziębicach z dnia 30 czerwca 2011 r., 

  obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i 

gminy Ziębice (uchwała Nr 327/VII/2018 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 czerwca 2018 r.) 

  Program Ochrony Środowiska Gminy Ziębice 

  Strategię rozwoju Gminy Ziębice, 

  Aktualny Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ziębice, 

  Wytyczne instruktażowe zawarte w Zasadach tworzenia Parku Kulturowego, zarządzania nim 

oraz sporządzania planu jego ochrony przyjęte i rekomendowane  przez Radę Ochrony Zabytków 

działającą przy Ministrze Kultury w 2005 roku, 
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  wnioski zawarte w opracowaniu Park kulturowy jako forma ochrony krajobrazu kulturowego 

(historycznego). Analiza skuteczności ochrony krajobrazu za pomocą szczególnej formy ochrony 

z mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz ze sformułowaniem wniosków 

w zakresie propozycji zmian legislacyjnych, Zbigniew Myczkowski, Roman Marcinek, Andrzej 

Siwek, OT NID Kraków 2017. 

 

Podstawą prawną opracowania jest Uchwała nr 175/VIII/2020 Rady Miejskiej w Ziębicach z 

dnia 14 kwietnia 2020r. w sprawie ogłoszenia o podjęciu prac nad utworzeniem parku kulturowego 

pod nazwą  Park Kulturowy Opactwo Cystersów w Henrykowie. 

 

1.4. Stan badań 
Badania nad Henrykowem ograniczają się w zasadzie do zespołu klasztornego, później 

książęcego. Dzieje opactwa były przedmiotem wielu badań i zostały szczegółowo opisane w literaturze 

polskiej i niemieckiej. Większość opracowań zawiera dość obszerny opis architektoniczny budynków 

klasztoru uzupełniony – najczęściej skromną – charakterystyką jego otoczenia.  

Ważną kategorię publikacji stanowią dawne opisy Śląska. Mowa tu o pracach Friedricha Alberta 

Zimmermanna i Franza Schrollera. Pierwsza z nich opisuje historię Henrykowa oraz jego położenie. 

Zimmermann pisze, że jest on zlokalizowany nad rzeką Oławą, na przyjemnym płaskim terenie, w 

otoczeniu żyznych pól, łąk, stawów i zarośli. Podaje również dane statystyczne dotyczące miejscowości, 

wspominając przy tym o pięknych oranżeriach znajdujących się w ogrodzie. Z kolei tekst Schrollera 

zawiera opis historii dóbr henrykowskich od fundacji klasztoru do 2. połowy XIX w. Autor zamieścił tu 

również krótką informację dotyczącą otoczenia rezydencji. Wspomniał o dobrze utrzymanych 

ogrodach kwiatowych i warzywnych, znajdujących się na południe od budynków dawnego klasztoru, 

jak również o parku rozciągającym się na urodzajną dolinę Oławy. 

Jednym z najwcześniejszych i najpełniejszych opracowań historycznych dotyczących Henrykowa 

jest praca Pfitznera. Koncentruje się ona w zasadzie na okresie, kiedy miejscowość należała do 

cystersów. Ważną jest publikacja Josepha Partscha zatytułowana Schlesien: eine Landeskunde für das 

deutsche Volk z 1911 r. Zamieszczony w niej krótki opis historii dóbr henrykowskich uzupełniono o 

istotne informacje, wśród których znalazły się dane dotyczące wielkości posiadłości z czasów książąt 

von Sachsen-Weimar-Eisenach. Jest to zarazem pierwsza praca, w której wspomniano o obszernym 

parku towarzyszącym posiadłości. Według Partscha miał on powierzchnię 64 hektarów. Autor 

opracowania zwrócił również uwagę na okazałe ogrody warzywne i owocowe, towarzyszące założeniu. 

Zespół henrykowski był w tamtym czasie częścią rozległej posiadłości książęcej zajmującej 8434 

hektarów, z czego 2448 ha stanowiły lasy, 717 ha łąki, a 4864 ha pola. 

Z 1930 r. pochodzi publikacja Münsterberger Land. Ein Heimatbuch für Schule und Haus. Warto 

zwrócić uwagę na zamieszczone tam teksty Ullmanna i Randta, traktujące o zagospodarowaniu 

otoczenia klasztoru. Stanowią one ważne źródło informacji dotyczących wcześniejszego urządzenia 

otoczenia henrykowskiej rezydencji. Dowiadujemy się z nich, że w latach 30. XIX w. osuszono Wielki 

Staw, a w jego miejscu utworzono obszerne łąki, z wijącymi się strumieniami. Jeden z tekstów 

poświęcono Świętemu Mostowi (niem. Heiligenbrücke), który powstał po 1779 r. na miejscu 

przerwanej przez powódź grobli Wielkiego Stawu. W publikacji znalazł się również tekst autorstwa H. 

Ullmanna opisujący szczegółowo przyklasztorny ogród opacki.  Pierwszym opracowaniem, w którym 

wskazano twórcę henrykowskiego parku (Eduarda Petzolda) jest monografia Bernharda Stephana z 

1935 r. W krótkim rozdziale dotyczącym założenia w Henrykowie znalazł się również zwięzły opis 

przestrzenny otoczenia dawnego klasztoru. 
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Intensyfikacja badań dotyczących zespołu pocysterskiego w Henrykowie nastąpiła w latach 60. 

XX w. W 1965 r. powstała dwutomowa praca autorstwa Henryka Dziurli, przechowywana obecnie w 

formie maszynopisu w zbiorach wrocławskiego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa. 

Opracowanie to zawiera obszerny opis historii opactwa i przemian budowlanych, jakie zachodziły w 

jego obrębie na przestrzeni wieków. Znalazła się w nim również charakterystyka dostępnych źródeł 

pisanych i ikonograficznych dotyczących założenia. Dziurla nie opisuje wprawdzie parku w Henrykowie, 

charakteryzuje jednak ogród opacki, stanowiący element wcześniejszego zagospodarowania otoczenia 

klasztoru. Co ważne, wymienia on Petzolda jako twórcę parku, zamieszczając również informację, że 

stworzone przez niego założenie powstało w czasie modernizacji dawnego klasztoru w latach 1873–

1879. Na podstawie zachowanych źródeł możemy stwierdzić, że datowanie to nie jest właściwe, gdyż 

Petzold pracował nad parkiem w Henrykowie w latach 1863–1871, a później jedynie sprawował nad 

nim inspekcję. Istotną zaletą opracowania Dziurli jest jednak zamieszczony w niej bogaty materiał 

ikonograficzny oraz obszerna dokumentacja fotograficzna zajmującą drugi tom pracy. 

Kolejne opracowania dotyczące opisywanego założenia pochodzą z lat 70. XX w. W tym miejscu 

warto wspomnieć o wydanej w 1972 r. publikacji Günthera Grundmanna zatytułowanej Erlebten Jahre 

Widerschein: von schönen Häusern, guten Freunden und alten Familien in Schlesien. Jeden z jej 

rozdziałów poświęcono rezydencji w Henrykowie, którą przedstawiono w kontekście jej związku z 

rodziną von Sachsen-Weimar-Eisenach. Grundmann wnikliwie opisał działalność księżnej Zofii, 

inicjatorki przekształcenia dawnego klasztoru i jego otoczenia w okazałą siedzibę książęcą na kształt 

rezydencji w Weimarze. Podkreślił też wielkie zaangażowanie księżnej w realizację henrykowskiego 

założenia. 

W latach 70. XX w. powstało też kilka prac o Henrykowie autorstwa Krzysztofa Eysymontta. W 

1972 r. na łamach Kwartalnika Architektury i Urbanistyki ukazał się obszerny artykuł tego autora 

traktujący o henrykowskim założeniu ogrodowo-parkowym. Jest to szczegółowy opis historii 

tamtejszych ogrodów wraz z ich analizą stylistyczną. Z 1976 r. pochodzi Studium historyczno-

stylistyczne ogrodów w Henrykowie tegoż autora. Maszynopis tej pracy przechowywany jest obecnie 

we wrocławskim oddziale Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Opracowanie to zawiera te same 

informacje, co wspomniany wcześniej artykuł, ale uzupełnione licznymi fotografiami ukazującymi 

aktualny wówczas stan obiektu. Znaczną część studium zajmuje analiza historyczna i stylistyczna 

ogrodów przyklasztornych, głównie ogrodu opackiego. Eysymontt opisuje również pokrótce park 

krajobrazowy, podając za jego autora Petzolda. Co bardzo ciekawe, odmienny pogląd dotyczący 

atrybucji opisywanego założenia ten sam autor prezentuje w swoim kolejnym artykule z 1976 r. 

Zamieszcza tam informację, że twórcą parku w Henrykowie jest Oskar Teichert. Podobną sugestię 

można odnaleźć w opracowaniu tegoż autora traktującym o założeniu krajobrazowym w Kliczkowie. 

Trudno dziś stwierdzić, jaka jest przyczyna tych rozbieżności. 

Z 1978 roku pochodzi praca Heinricha Grügera dotycząca historii klasztoru henrykowskiego w 

latach 1227–1977. Zawiera ona m.in. autorską rekonstrukcję planu założenia klasztornego sprzed 1810 

r. oraz mapę dóbr henrykowskich sprzed 1831 r. Tekst Grügera podaje także podstawowe informacje 

dotyczące zmian wprowadzonych w henrykowskim założeniu od czasu jego przejęcia przez rodzinę von 

Sachsen-Weimar-Eisenach w 1863 r. Autor publikacji nie tylko opisuje układ przestrzenny dawnego 

opactwa wraz z otaczającymi je ogrodami, ale również wspomina o działalności Petzolda w Henrykowie 

twierdząc, że zaowocowała ona stworzeniem parku nieporównywalnego pod względem wielkości i 

piękna z żadnym innym na Śląsku. 

Kolejne badania nad opisywanym założeniem miały miejsce w latach 80. XX w. Wykonano 

wówczas szereg opracowań studialnych, konserwatorskich i inwentaryzacyjnych dotyczących 
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Henrykowa i jego okolic, których autorzy wielokrotnie podkreślali wyjątkową wartość ogrodów 

przyklasztornych i parku krajobrazowego. W 1980 r. powstało Studium historyczno-urbanistyczne 

osady Henryków. Opracowanie to zawiera opis historii wsi i klasztoru, jak również analizę źródeł 

ikonograficznych. Jego autorka twierdzi, że zagadnienie XIX-wiecznego parku krajobrazowego w 

Henrykowie wymaga dodatkowych badań i odrębnego opracowania. Z 1980 r. pochodzą także 

opracowania inwentaryzacyjne, wśród których na szczególną uwagę zasługują Inwentaryzacja ogólna 

terenu oraz Inwentaryzacja szczegółowa zieleni, obejmująca dawne ogrody przyklasztorne. 

Przedstawiają one bogaty zbiór informacji pochodzących z badań terenowych, z czego szczególną 

wartość ma wykaz roślin występujących w założeniu. Obydwie prace uzupełnione zostały planszami 

graficznymi w skali 1:500 prezentującymi dane z inwentaryzacji. 

Ostatnim opracowaniem konserwatorskim dotyczącym ogrodów henrykowskich jest powstała 

1994 r. Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego w Henrykowie autorstwa Henryka Ciesielskiego i 

Hanny Wrabec, przechowywana w zbiorach wrocławskiego oddziału Narodowego Instytutu 

Dziedzictwa. Zawiera ona metrykę założenia, według której jego powierzchnia wynosi 137,2 ha, z czego 

113 ha zajmuje park, a 2,7 ha stanowią wody. Istotnym elementem pracy jest opis rozwoju 

przestrzennego założenia oraz poszczególnych jego elementów. Opracowanie zawiera też 

charakterystykę układu przestrzennego zespołu, skróconą inwentaryzację szaty roślinnej, a także 

analizę stopnia zachowania układu zabytkowego. Uzupełnieniem pracy jest plan założenia w skali 

1:2000 z orientacją i wykazem roślin. Praca Ciesielskiego i Wrabec jest na chwilę obecną najbardziej 

aktualnym opracowaniem konserwatorskim dotyczącym henrykowskiego parku. Jako jedyna zawiera 

też inwentaryzację szaty roślinnej całości założenia.  

Na koniec należy wspomnieć o publikacji autorstwa M. Rohdego z 1998 r., dotyczącej życia i 

twórczości Petzolda. Zawiera ona kilkustronicowy opis parku w Henrykowie oraz działalności 

projektanta w tym założeniu, uzupełniony odniesieniami do materiałów źródłowych i literatury, jak 

również fotografiami archiwalnymi i współczesnymi. Istotnym mankamentem tego opracowania jest 

to, że przy jego tworzeniu autor nie uwzględnił żadnych polskich materiałów studialnych (historyczno-

konserwatorskich oraz inwentaryzacyjnych) i nie korzystał z zasobów żadnego z polskich archiwów. 

Wiele informacji i wyników badań poddała analizie i podsumowała w swojej rozprawie 

doktorskiej poświęconej twórczości Eduarda Petzolda A. Bieleń-Ratajczyk. Poszerzyła je o autorskie 

analizy dotyczące pierwotnej kompozycji założenia parkowego. 

Najnowszym opracowaniem dotyczącym Henrykowa jest, a w szczególności jego ogrodów 

barokowych jest praca W. Brzezowskiego i M. Jagiełło stanowiąca II tom monografii ogrodów na Śląsku. 

Podjęto w niej ponownie rekonstrukcję rozplanowania dawnego zespołu klasztornego w XVIII w., a 

także interpretację znaczenia ich wyposażenia rzeźbiarskiego. 

 

1.4.1. Zakres kwerendy 

Henryków posiada stosunkowo bogate archiwalia. Są one przechowywane głównie we 

Wrocławiu, a mianowicie w: 

  Archiwum Diecezjalnym,  

  Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu (UWr),  

  Wojewódzkim Archiwum Państwowym we Wrocławiu  (AP),  

  Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Dział Grafiki (MN) 

  Narodowym Instytucie Dziedzictwa, oddział Wrocław (posiada m.in. dokumentację 

opracowaną przez PKZ), (NID) 
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Część materiałów źródłowych znajduje się w zasobach Herder-Institut für historische 

Ostmitteleuropaforschung w Marburgu, oraz w posiadaniu archiwum biura parafialnego w 

Henrykowie. Należy również zwrócić uwagę na zasoby internetowe (m.in. www.fotopolska.pl, 

https://www.herder-institut.de/bildkatalog ; https://zamkilubuskie.pl/henrykow-heinrichau). 

Pozostałe miejsca przechowywania ikonograficznych materiałów ikonograficznych to: 
1. Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 

2. Österreichische Nationalbibliothek, 

3. Biblioteka Państwowa w Berlinie (Staatsbibliothek zu Berlin), 

4. Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin, 

5. Schlesisches Museum Görlitz 

6. Kościół w Zirc 

 

1.4.2. Materiały źródłowe pisane 

W Archiwum Diecezjalnym we Wrocławiu przechowywany jest zbiór dokumentów 

obejmujących lata 1220–1778 (regestr 28 i Hs.V.9) oraz z lat 1396–1515 (regestr 29). 

W zbiorach Archiwum Diecezjalnego znajduje się również oryginał: „Księgi Henrykowskiej” 

(„Liber fundationis claustri Sancte Marie Virginis in Heinrichow”, cz. 1. pochodząca z lat 1268–1273, 

oraz cz. 2. napisana po 1310 r. (sygn. V7).  Jej kopia przechowywana jest obecnie w Henrykowie. 

Należy dodać, że w 1949 r. zostało opublikowane polskie tłumaczenie „Księgi Henrykowskiej” 

(oprac. R. Grodecki). 

W zasobach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu oraz Biblioteki Państwowej w Berlinie 

uwagę zwracają 3-tomowe „Roczniki Henrykowskie z lat 977–1293”, wydane drukiem jako „Annales 

Heinrichoviensis w Hanowerze w 1866 (red. W. Arndt).; po nim kolejne redakcje.  

We Wrocławiu przechowywane są dwa pierwsze tomy (sygn. IV Q92 i IV F191). Trzeci znajduje 

się w Berlinie (Ms.Ger. Q765).  

Uszczuplone pod względem zasobów przedwojennych zbiory Archiwum Państwowego w 

zakresie źródłowym posiadają jedynie część Rep. 84 z dokumentami z lat 1239–1793, zgromadzonymi 

po sekularyzacji klasztoru. Część tych archiwaliów została opracowana (m.in. w „Kodeksie 

Dyplomatycznym Śląska [„Codex Diplomaticus Silesiae”], publikowanym w latach 1857–1933 we 

Wrocławiu, w t. 7,16,18,22,29,30). 

W archiwum parafialnym w Henrykowie zachowały się księgi metrykalne sięgające XVII stulecia. 

Zostały one wykorzystane w późniejszych opracowaniach m.in. do ustalenia autorów XVII-wiecznej 

przebudowy klasztoru. 

Część materiałów źródłowych została przytoczona i wykorzystana w XIX-wiecznych 

opracowaniach dotyczących Henrykowa. Za podstawową w tym zakresie pracę uznać należy 

monografię historyczną W. Pfitznera zat. „Versuch einer Geschichte des vormaligen Fürstlichen 

Cisterzienser-Stiftes Heinrichau”, wydaną we Wrocławiu w 1846 r.  

Za ważną źródłowo dla XVII-wiecznej przebudowy klasztoru uznać należy natomiast prace B. 

Patzaka, „Beiträge zur Baugeschichte der Zisterzienklöster Heinrichau und Kamenz in Schlesien”, 1846. 

Kolejną istotną grupę źródeł pisanych dostarczających informacji o otoczeniu klasztoru stanowią 

przekazy prasowe. Najwcześniejsze z nich pochodzą z 1806 r. i zamieszczone zostały w periodyku Der 

Breslauische Erzähler. Są to trzy krótkie anonimowe teksty, opatrzone rycinami F.G. Endlera, opisujące 

założenie henrykowskie przed jego przekształceniem przez Petzolda. W pierwszym z nich 

scharakteryzowano pokrótce położenie opactwa oraz jego architekturę, wspomniano również o 

ogrodzie przyklasztornym z oranżerią. W drugim artykule znalazły się informacje dotyczące zwierzyńca, 
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na miejscu którego powstał późniejszy park krajobrazowy. Ostatni tekst opisuje teren sąsiadujący z 

klasztorem od południa, gdzie dawniej znajdował się tzw. Wielki Staw (niem. Großteich). W 

późniejszym czasie obszar ten został powiązany widokowo z parkiem krajobrazowym 

zaprojektowanym przez Petzolda. 

Najważniejszymi źródłami pisanymi dotyczącymi parku są dwie publikacje projektanta założenia 

Eduarda Petzolda: podręcznik z 1888 r. oraz wydane w 1890 r. wspomnienia. Pierwsza z tych pozycji 

zawiera rozważania Petzolda na temat usytuowania drogi dojazdowej do rezydencji w Henrykowie. W 

tekście tym przedstawił on także przesłanki, jakimi kierował się projektując tę część założenia 

parkowego. Druga ze wspomnianych publikacji, stanowiąca zapis wspomnień projektanta, zawiera 

informacje, w jaki sposób otrzymał on zlecenie zaprojektowania parku w Henrykowie, a także w jakich 

latach i z jaką intensywnością pracował na jego kształtowaniem. Odnaleźć tu można również ogólną 

charakterystykę prac przeprowadzonych przez tego twórcę w opisywanym założeniu. 

Przekazem prasowym cennym z punktu widzenia analiz założenia parkowego jest artykuł 

autorstwa Maxa Endemanna, opublikowany w 1901 r. na łamach periodyku Die Gartenwelt. Jest to 

sprawozdanie z wizyty autora w henrykowskim założeniu w 1900 r., z dokładną jego charakterystyką. 

Autor po kolei opisuje poszczególne części ogrodu, najwięcej uwagi poświęcając znajdującym się tam 

roślinom. Część tekstu dotyczy ogrodu włoskiego, przylegającego od wschodu do rezydencji, ale 

Endemann opisuje również stworzony przez Petzolda pleasureground oraz park krajobrazowy. Istotną 

wartością omawianego artykułu jest dokładny opis roślinności występującej w założeniu 

henrykowskim, co stanowi nieocenioną pomoc w próbach określenia dawnego składu gatunkowego 

opisywanego ogrodu. 

 

1.4.3. Materiały źródłowe ikonograficzne 

Zachowało się stosunkowo niewiele źródeł ikonograficznych dotyczących Henrykowa. Większość 

dotyczy klasztoru w Henrykowie i jego otoczenia. Pierwszą ich grupę stanowią rysunki, ryciny 

malowidła, fotografie i pocztówki. Na drugą składają się źródła kartograficzne (mapy, plany, rysunki 

rekonstrukcyjne oraz inwentaryzacyjne). 

Zostały one przedstawione w sześciu grupach dołączonych do opracowania jako załączniki: 

I. Klasztor i miejscowość: rysunki, malowidła, grafiki. 

II. Zabudowa miejscowości: fotografie. 

III. Widoki ogólne miejscowości: fotografie, pocztówki. 

IV. Klasztor/rezydencja, kościół (widoki ogólne oraz wnętrza): fotografie. 

V. Ogrody i park: fotografie. 

VI. Kartografia, plany, inwentaryzacje, projekty rewaloryzacyjno-rekonstrukcyjne. 

 

1.4.4. Rysunki, ryciny, malowidła, fotografie i pocztówki 

Nie dysponujemy niestety żadnymi materiałami ikonograficznymi prezentującymi Henryków z 

okresu poprzedzającego barokową przebudowę. 

Najstarsze znane przedstawienie Henrykowa pochodzi z 1699 r. [il. I.1.] i zostało umieszczone 

jako frontyspis w dziele H.V. [Kahlerta], Echo oder Englischer Nachklang…, Neyβ 1699. Jest to rycina 

powstała ma podstawie niezachowanego rysunku M. Willmanna. Przedstawia ona część zespołu 

klasztornego po jego barokowej przebudowie, przeprowadzonej w zasadniczym kształcie w latach 

1682–1698, oraz zabudowań zajmowanych przez mieszkańców Henrykowa (zachodnia pierzeja 

dzisiejszej ul. Henryka Brodatego). 
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Kolejne dwa to malowidła naścienne [il. I.2,3]. Pierwsze wykonane zostało na sklepieniu, w 

narożniku pdn.-zach. sali rozmów (parlatorium) Przedstawia ono frontowe widoki zespołów 

klasztornych w Henrykowie i w Zirc. Dla powstania tego malowidła można wyznaczyć jedynie dolną 

granicę, a mianowicie 1733 r., kiedy to zakończono odbudowę zniszczonego w wyniku pożaru klasztoru 

w Zirc.  

Podobny widok, choć ograniczony jedynie do Henrykowa i prezentujący klasztor w widoku z 

góry, w niemal aksonometrycznym ujęciu, powtórzony został na sklepieniu kościoła klasztornego w 

Zirc. [il. I.3.] 

Serię kolejnych przedstawień otwierają rysunki F.B. Wernera oraz powstałe na ich podstawie 

ryciny opublikowane przez Wernera w Scenographia urbium Silesiae oraz wykonane przez J.G. Merza. 

Najwcześniejsze z nich powstały w 1737 r. Prezentują one Henryków w widokach ogólnych od strony 

zachodniej [il. I.5,6,7]. 

Znakomitym ich uzupełnieniem jest seria kolorowanych, niedatowanych rysunków, wykonanych 

przez Wernera tuszem, w części przechowywanych w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej [il.I.11,12,13] 

oraz w Berlinie [il. I.10], dwa natomiast znajdują się w biurze parafialnym w Henrykowie [il. I.8, 9]. 

Ilustracje autorstwa Wernera, przechowywane w zbiorach probostwa w Henrykowie, przedstawiają z 

dużą precyzją założenie widziane od strony zachodu oraz od strony zwierzyńca, znajdującego się na 

wschód od klasztoru. Ich uważna analiza wskazuje jednak, że w pewnym zakresie mogą one stanowić 

wizualizację planów opata dotyczących zagospodarowania terenów przyklasztornych w przyszłości, 

niekoniecznie w całości zrealizowanych. 

Szczególnie cenne są dwa widoki [il. I.11, 12], przedstawiające cały Henryków w ujęciu z lotu 

ptaka w widoku z północnego zachodu, z kompleksem klasztornym w roli głównej, ponieważ zawierają 

one legendy wyjaśniające przeznaczenie poszczególnych budynków i terenów zawartych w kompleksie 

henrykowskiego klasztoru oraz samego Henrykowa. Przedstawiono na nich także bardzo szczegółowo 

rozplanowanie barokowe ogrody. Mimo pewnych skrótów i nieścisłości perspektywicznych, które 

wynikły zarówno z potrzeby ogarnięcia całości kompleksu wraz z jego nieco oddalonymi elementami, 

jak np. Wielki Staw, jak i z chęci bardziej szczegółowego zaprezentowania niektórych elementów (jak 

np. Lusthausu w ogrodzie opackim), rysunki te stanowią podstawowe źródło do badań nad 

Henrykowem i zespołem klasztornym, w stanie jaki reprezentował w latach 30–50 XVIII stulecia.  

Dodajmy, że rysunki Wernera powstały za rządów opata Grzegorza (1725–1732), lub – co 

bardziej prawdopodobne – opata Gerharda Wiesnera (1732–1749), na co wskazuje zamieszczony na 

niektórych z nich herb opacki z inicjałami GAH. et Z. 

Odnieść się również należy do ryciny Merza [il. I.4], datowanej na 1737 r. i wykonanej na 

podstawie któregoś z rysunków Wernera, obarczonej (zapewne wskutek złego odczytania 

rysunkowego zapisu) wielu niedokładnościami. 

Istotnych informacji dotyczących zagospodarowania otoczenia klasztoru w Henrykowie 

dostarczają także trzy miedzioryty autorstwa F.G. Endlera, towarzyszące wspomnianym już tekstom 

zamieszczonym w periodyku Der Breslauische Erzähler z 1806 r. Jedna z nich przedstawia henrykowski 

zwierzyniec – późniejszy park krajobrazowy [il. I.17]. Druga ilustracja ukazuje klasztor widziany od 

strony południowo-wschodniej [il. 16], a trzecia od strony nieistniejącego już Wielkiego Stawu [il. I.18]. 

Wszystkie wymienione wyżej rysunki i grafiki prezentują klasztor i jego otoczenie przed jego 

sekularyzacją w 1810 r.  

Dysponujemy również niewielką grupą przedstawień graficznych, ukazujących założenie 

henrykowskie bezpośrednio po jego przekształceniu przez Petzolda w latach 1863–1871. 

Przedstawienia te pokazują dawny klasztor cysterski w czasach, gdy pełnił on funkcję rezydencji książąt 
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von Sachsen-Weimar-Eisenach. W tym zakresie szczególne znaczenie ma rycina Friedricha Prellera 

zamieszczona w podręczniku Petzolda z 1888 r. [il. I.23], przedstawiająca rezydencję widzianą z 

zaprojektowanej przez niego drogi wjazdowej od strony Ziębic. Widok na pałac i zaprojektowany przez 

Petzolda pleasureground ukazuje drzeworyt autorstwa Teodora Blätterbauera [il. I.22], datowany na 

ok. 1889 r. Jego reprodukcja znalazła się w dziele Schrollera: Schlesien…, w 1885 r. 

Na stronie Herder-Institut znajdziemy także rysunki inwentaryzacyjne kościoła pw. 

Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny [il. I.37–45]. Zamieszczono tam także rysunki z inwentaryzacji 

kościoła św. Andrzeja [il. I.32,33]. 

Dysponujemy także rysunkami inwentaryzacyjnymi zespołu klasztornego wykonanymi przez E. 

Łużyniecką oraz wynikami przeprowadzonych przez nią historycznych rozwarstwień prezentujących 

fazy powstawania zespołu klasztornego [il. I.46–48, 50–53].  

Komentarza wymagają także rysunki zawierające próby rekonstrukcji ogrodów barokowych, co 

o tyle istotne, że jeden z nich uchodzi za oryginalny plan z XVIII w. [il. 34], drugi zaś (autorstwa Grügera) 

odtwarzając stan sprzed 1810 r. [il. I.35], również budzi wiele kontrowersji, zwłaszcza w zakresie tzw. 

pleasureground oraz lokalizacji oranżerii. Także rekonstrukcję Lenkow [il. I.49] uznać należy za 

wykraczająca poza ustalenia ikonograficzne. Schematyczna rekonstrukcja ogrodów zespołu według 

stanu na poł. XVIII w. zamieszczona została także w monografii poświęconej ogrodom na Śląsku [I.54]. 

Wygląd Henrykowa przedstawiają także liczne przedstawienia fotograficzne pochodzące głównie z 1. 

połowy XX w. oraz pocztówki, zarówno fotograficzne, jak i litograficzne [cz.II, III, IV, V]. Pokazują one 

zarówno otoczenie dawnego klasztoru (wówczas rezydencji) oraz związanego z nią kościoła pw. 

Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny [cz. IV. 1-21] oraz kościoła pw. Św. Andrzeja [cz. IV.22–27] 

Widzimy na nich także towarzyszące mu ogrody oraz park [V. 1–25], wraz z budynkiem dawnej 

bażantarni [il. V.24] oraz inne budynki związane z dawnym klasztorem (IV.28–30), w tym spichlerz [II.1.] 

oraz młyn [II.2.] a także obiekty związane z zabudową wsi (widoki ulic, domów, budynki i obiekty 

użyteczności publicznej) [il.I.29; II.3–24; III.15–16] oraz inżynieryjne, jak mosty [II.25–33], basen [II.33], 

monumenty historyczne [iI. II34–38]. 

Niekwestionowaną wartość dokumentacyjną posiadają także fotografie wykonane w trakcie 

sporządzania dokumentacji (dla studiów historyczno-konserwatorskich i innych opracowań) po 1945 r. 

Prezentują one stan zespołu z lat 70., 80. i 90. XX w., dokumentując etap sprzed zakrojonych na znaczną 

skalę działań rewaloryzacyjnych i remontowych przeprowadzonych w  obrębie zespołu klasztornego w 

latach 80. XX w. [il. IV.30–40]. Pokazują także stan ogrodów i parku [il. V. 25–48] 

Mamy wreszcie do czynienia ze zdjęciami ogólnymi miejscowości, pokazującymi ją z lotu 

samolotu [III.1–3], lub w ujęciach widokowych [III, 4–14]. 

Zachowała się całkiem spora liczba fotografii pochodzących z 1. poł. XX w. dokumentujących 

wnętrza, zarówno kościoła pw. Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny [il. IV.41–46], jak i 

klasztoru pełniącego w tym czasie funkcję rezydencji rodziny von Sachsen-Weimar-Eisenach [il. IV.47–

48].  

 

1.4.5. Materiały kartograficzne 

Na początku wspomnieć należy, iż Henryków, jako miejscowość na mapie oznaczona nazwą, 

wykazany został po raz pierwszy na mapie M. Hedwiga z 1561 r.  

Najstarszym zachowanym źródłem kartograficznym pokazującym schematyczne rozplanowanie 

miejscowości jest natomiast mapa topograficzna wykonana w skali ok. 1:25 000, zwana 

Urmesstischblatt, sekcja Band VI, Blatt 4, pomiar z 1824 r. przechowywana (oryginał) w 

Staatsbibliothek zu Berlin – Preußicher Kulturbesitz oraz (czarno-biała kopia) w zbiorach Biblioteki 
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Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu [il. VI.1.].  Pokazuje ona rozplanowanie zabudowy 

a także czytelne drogi, rzeki, pola uprawne, zasięg lasów i łąk. Zaopatrzono ją także w nazwy 

miejscowości, folwarków, rzek, lasów i gór. 

Wielce interesujący jest schematyczny plan wykonany co prawda w 1846 r., ale pokazujący 

zasięg posiadłości klasztornych przed sekularyzacją. [il. VI.2] 

Pierwsza mapa inwentaryzująca Henryków została sporządzona w 1862 r. przez geometrę 

Suttera na podstawie kopii mapy w skali 1:5 000 wykonanej w 1852–1853 r. przez Wehnera, 

skopiowanej w styczniu 1862 r. przez Goepperta [il. VI. 3-5]. Pokazuje ona z dokładnością map 

katastralnych podział zarówno własnościowy, jaki funkcjonalny poszczególnych części majątku 

należącego wówczas do spadkobierców Wilhelma Fryderyka Jerzy Ludwika, króla Niderlandów, w tym 

jego córki Sophii Wilhelminy Marii Luisy, Wielkiej Księżnej von Sachsen-Weimar-Eisenach, która w 1863 

r. przejęła Henryków. Jest to zarazem stan sprzed gruntownego przekształcenia otoczenia 

klasztor/rezydencji, która dokonała się w latach 1863–1871.  

Plan ten uzupełniają mniejsze w skali (1:5000) inwentaryzacje fragmentów Henrykowa, 

wykonane w tym samym czasie, związane z zabudową przy dzisiejszej ul. Henryka Brodatego [il. VI.9). 

Ich aktualizacji w odniesieniu do zabudową samej miejscowości podjęto się w pierwszej poł. XX w. (lata 

1916–1941) na planach katastralnych Henrykowa wykonanych w skali 1:1000 oraz 1:650. 

Pośród materiałów kartograficznych wymienić należy także niemieckie mapy topograficzne, tzw. 

Messtischblatty, pochodzące z 2. połowy XIX w. i z 1. połowy XX w. Najstarsza z nich datowana jest na 

1884 r. [il. VI.11] i pochodzi ze zbiorów Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Ma ona znaczenie szczególne, gdyż przedstawia posiadłość w czasie po ukończeniu 

przekształceń Henrykowa w rezydencję z okazałym krajobrazowym parkiem. Ta i kolejne tego typu 

mapy [il. VI.12, 13] pokazują szczegółowo kompozycję całego założenia, przebieg dróg i strumieni, 

usytuowanie budynków i stawów, a także podział parku na zamkowy (Schlossgarten) i zwierzyniec 

(Tiergarten), który odpowiada dzisiejszemu podziałowi na park krajobrazowy i leśny. Ostatnia z takich 

map została opracowana w 1939 r. [il. VI.14] 

Plany założenia klasztornego zawierają również opracowania studialne wykonane w latach 1980, 

1994. Znajduje się pośród nich także skrócona inwentaryzacja zieleni parku [il. VI.18]. 

Na koniec warto także odnieść się do hipotetycznej rekonstrukcji stanu zagospodarowania 

Henrykowa dla okresu sprzed 1831 r. (o czym świadczy obecność tzw. Wielkiego Stawu – Gross Teich, 

zasypanego w tym właśnie roku). Pokazuje ona schematycznie plan zabudowy Henrykowa oraz zespołu 

klasztornego, zwracając szczególną uwagę na obecność i zasięg licznych zbiorników wody związanych 

z tą miejscowością (stawów, rzeki, strumieni). Plan ten został opublikowany w pracy H. Grügera  w 

1978 r. [il. VI.19] 

 

2. Charakterystyka historycznego układu przestrzennego 

2.1. Rys historyczny 
Wiadomości z okresu poprzedzającego osiedlenie się w Henrykowie cystersów zawdzięczamy 

„Księdze Henrykowskiej”. Informacje w niej zawarte wskazują istnienie na tym terenie osadnictwa już 

przed 1200 r. „Księga Henrykowska” informuje, że w miejscu, gdzie później wybudowano klasztor 

mieszkali poddani księcia zajmujący się uprawą ziemi. 

Inicjatorem fundacji klasztoru henrykowskiego był kanonik Mikołaj z Wrocławia, sekretarz i 

notariusz księcia Henryka Brodatego. Był on właścicielem Henrykowa oraz jedenastu innych wsi, które 

postanowił przeznaczyć na utworzenie nowego opactwa cysterskiego. Książę Henryk Brodaty 

zatwierdził akt lokacyjny klasztoru w 1222 r. pod warunkiem, że będzie to fundacja przypisana jego 
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synowi, Henrykowi przyszłemu Pobożnemu. Pierwsi zakonnicy przybyli do Henrykowa z Lubiąża w 1227 

r. W komentarzu do polskiego tłumaczenia „Księgi Henrykowskiej” opracowanego przez R. 

Grodeckiego czytamy: „Klasztor cystersów w Lubiążu (nad Odrą, na zachód od Wrocławia, pow. 

wołowski) założył książę Bolesław Wysoki, syn Władysława Wygnańca, w r. 1163. Wracając wówczas 

celem objęcia należnej mu po ojcu dzielnicy śląskiej z kilkunastoletniego wygnania w Altenburgu, zabrał 

z sobą paru zakonników z pobliskiego klasztoru cystersów w Pforcie nad Saalą (koło Naumburga), gdzie 

był grobowiec jego matki, księżnej Agnieszki, i osadził w Lubiążu, gdzie poprzednio — zdaje się — przez 

kilkanaście lat istniała ekspozytura benedyktynów. Przybycie pełnego konwentu z opatem Florentym i 

ostateczne wyposażenie fundacji cysterskiej dokonało się w r. 1173, ubezpieczone następnie 

zachowanym do dziś przywilejem protekcyjnym księcia-fundatora z 1175 r. Zakonnicy lubiąscy byli 

Niemcami i wytrwale strzegli niemieckiego charakteru swego zgromadzenia zakonnego. Wysłani stąd 

do Henrykowa zakonnicy byli też wszyscy Niemcami i również — jak macierzysty klasztor w Lubiążu — 

uzupełniali swój konwent wyłącznie Niemcami, zachowując przez wieki swoją niemieckość celowo i 

świadomie”. (s.1., za: http://biblioteka.kijowski.pl/sredniowiecze/a.a.%20-

%20ksi%E4%99ga%20henrykowska.pdf) 

W 1228 r. miała miejsce konsekracja pierwszego kościoła klasztornego p.w. Najświętszej Marii 

Panny i św. Jana Chrzciciela. W kilka lat po fundacji klasztoru, należące do niego tereny znacząco się 

powiększyły wskutek licznych darowizn. Niedługo potem, w 1241 r., opactwo wraz z kościołem zostało 

spalone przez Tatarów, ale dość szybko udało się je odbudować dzięki kolejnym nadaniom. 

W 1304 r. przystąpiono do budowy gotyckiego kościoła. W latach 1427–1430 klasztor z 

kościołem został ponownie zniszczony, tym razem przez husytów. Podobny los spotkał Henryków w 

czasie wojny trzydziestoletniej 1618–1648. Dopiero 2. połowa XVII w. przyniosła zmianę sytuacji. Był 

to też czas znacznego rozwoju opactwa pod względem gospodarczym i artystycznym. Dzisiejszy kształt 

zabudowań klasztornych jest wynikiem ich barokowej rozbudowy i modernizacji, dokonanej w latach 

1681–1685 przez opata Henryka Kahlerta z Broumova (1681–1702). Do prac przy nowym klasztorze 

zatrudnił on wybitnego budowniczego i architekta, Macieja Kirschbergera pochodzącego z Tyrolu. W 

tym czasie Henryków stał się ośrodkiem twórczości artystycznej. Działał tu warsztat snycerski, z którego 

pochodzą słynne stalle z henrykowskiego kościoła. Malowidła dla opactwa wykonywali natomiast 

wybitny śląski malarz Michael Willmann oraz jego pasierb Krzysztof Liszka. W 1691 r. rozbudowano 

budynki gospodarcze i oficyny przyklasztorne. W 1692 r. ukończono barokową przebudowę zachodniej 

fasady kościoła. Opat Kahlert zapoczątkował też wieloletni proces porządkowania otoczenia opactwa, 

kontynuowany przez jego następców, w wyniku którego utworzono w jego sąsiedztwie ogrody 

ozdobne i gospodarcze. Ten pomyślny okres w dziejach klasztoru zakończył się w 1741 r. wraz z 

przejęciem Śląska przez Prusy. W czasie wojen śląskich opactwo było miejscem kwaterunku wojsk, co 

przyczyniało się do jego niszczenia i zaniedbania ogrodów przyklasztornych. 

Przeprowadzona w 1810 r. sekularyzacja zamyka historię Henrykowa jako siedziby cystersów. 

Królewski Urząd Skarbowy skonfiskował wówczas zabudowania klasztorne oraz 35 wsi należących do 

opactwa. Niedługo potem, na mocy aktu z 25 lutego 1812 r. klasztor w Henrykowie (wraz z 

miejscowościami Stary Henryków, Niedźwiedź, Czerńczyce, Wadochowice, Nowolesie i Krzelków) oraz 

w Kamieńcu Ząbkowickim nabyła księżna Fryderyka Luiza Wilhelmina Orańska, późniejsza królowa 

niderlandzka. W 1849 r., po śmierci jej syna Wilhelma II Niderlandzkiego, Henryków znalazł się w 

rękach trójki jego spadkobierców: króla Wilhelma III, księcia Henryka Niderlandzkiego oraz Zofii 

Wilhelminy Marii Luizy, Wielkiej Księżnej von Sachsen-Weimar-Eisenach. Ta ostatnia odziedziczyła 

posiadłość henrykowską w 1863 r., po zrzeczeniu się prawa do dziedziczenia przez jej braci. 
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Księżna była właścicielką Henrykowa do śmierci w 1897 r. W latach 1873–1879 w dawnym 

klasztorze przeprowadzono szeroko zakrojone prace budowlane, w celu jego przystosowania do 

pełnienia funkcji książęcej rezydencji. We wschodnim skrzydle urządzono wówczas kaplicę 

ewangelicką, a dawną bibliotekę przeznaczono na jadalnię. Przeprowadzono także modernizację 

wnętrz. Przez wiele lat trwały również prace nad zagospodarowaniem otoczenia rezydencji. Ich 

wynikiem było uporządkowanie terenów przyklasztornych oraz stworzenie przy rezydencji rozległego 

parku krajobrazowego. W rękach rodu von Sachsen-Weimar-Eisenach Henryków pozostał do końca II 

wojny światowej.  

Po 1945 r. majątek przeszedł na własność skarbu państwa polskiego. Dawne zabudowania 

klasztorne użytkowano początkowo jako ośrodek kolonijny, a potem przeprowadzono ich adaptację na 

cele Stacji Hodowli Roślin i Technikum Nasiennictwa. Po 1989 r. znów znalazły się one pod zarządem 

władz kościelnych wraz z fragmentem założenia parkowego, który dawniej zajmował pleasureground. 

Zarządcą pozostałej części parku, zlokalizowanej poza murami klasztornymi, jest dzisiaj Nadleśnictwo 

Henryków.  

Według ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego w 2011 r. Henryków liczył 1418 

mieszkańców, co czyni go największą wsią należącą do gminy Ziębice. 

 

2.2. Kalendarium historyczne 

- Pierwsza wzmianka o wsi w „Księdze henrykowskiej” dotyczy spotkania, które odbyło się w 1222 r. 

w Henrykowie z udziałem księcia Henryka Brodatego i jego syna z biskupami wrocławskim, 

poznańskim i lubuskim, na którym książę zatwierdził akt lokacyjny klasztoru. Klasztor uposażył i 

ufundował naczelny notariusz kancelarii Henryka Brodatego, Mikołaj. Został on jednak zmuszony 

do uznania by zasługa tej fundacji przypadła synowi księcia, przyszłemu księciu Henrykowi II 

Pobożnemu. 

- W 1227 r. przybyli z Lubiąża pierwsi zakonnicy. 

- W 1228 r. konsekracja drewnianego kościoła klasztornego p.w. Najświętszej Marii Panny i św. Jana 

Chrzciciela.  

- W 1241 r. podczas najazdu Tatarów zostały zniszczone zarówno wieś, jak i zabudowania klasztorne. 

- Lata 1269–1273 (t. I) oraz ok 1300 (t. II) – czas powstawania Księgi Henrykowskiej (Liber fundationis 

claustri sanctae Mariae Virginis in Heinrichow).  

- Około 1270 r. wzniesiono murowany romański klasztor i założono szkołę. 

- W 1270 r. autor pisanej po łacinie „Księgi Henrykowskiej” umieścił w niej zdanie uchodzące za 

najstarsze zachowane na piśmie zdanie w języku polskim. 

- Za czasów opata Piotra I (1259–1269) zbudowano groblę, która umożliwiła założenie stawu rybnego 

na południe od zabudowań klasztornych. 

- 1291 – wzmianka o dotacji na budowę kaplicy p.w. św. Andrzeja  

- W latach 1304 i 1309 wzmiankowany „Winandus magister operis” i Jan, którzy zatrudnieni byli 

zapewne przy budowie kościoła klasztornego. 

- W 1304 początek budowy gotyckiego kościoła klasztornego 

- W 1316 r. budowa kościoła parafialnego pw. Św. Andrzeja (przebudowy w 1616, 1846). Stanął 

zapewne w miejscu wcześniejszej kaplicy. 

- W 1341 r. kościół klasztorny stał się nekropolią Piastów ziębickich. Z tego czasu zachował się 

nagrobek księcia Bolka II Ziębickiego (ok. 1300–1341) i jego żony Jutty. 
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- W 1334 r. zakończono prace irygacyjne, w ramach których utworzono nowe koryto dla rzeki Oławy, 

przesuwając je na zachód od budynków opactwa, a tym samym oddzielając je od wsi. 

- W XIV w. wzniesiono mury chroniące opactwo. 

- 1391 – poświęcenie ołtarza głównego w kościele klasztornym, świadczące o zakończeniu prac 

budowlanych. 

- W latach 1427–1430 klasztor z kościołem został zniszczony (spalony) przez husytów. 

- 1430–1435 nieobecność zakonników w klasztorze. 

- W poł. XV w. powiększono staw położony na południe od klasztoru; nazwano go Wielkim Stawem 

(Gross Teich). 

- Za rządów opata Jana (1472-1477) odbudowano klasztor 

- W 1506 r. wzniesiono wolnostojącą kaplicę św. Krzyża na północ od kościoła klasztornego 

- W latach 1554–1577 renesansowa modernizacja zespołu klasztornego. 

- Za rządów opata Andrzeja (1554-1574) wzniesiono oficyny w zachodniej części kompleksu 

klasztornego wzdłuż nowego koryta rzeki Oławy. Powstała kaplica Grobu Pańskiego o formach 

gotyckich, łącząca kaplicę św. Krzyża z kościołem klasztornym. 

- 1583 r. zbudowano kruchtę przed zachodnią fasadą kościoła 

- W 1588 r. został przebudowany gotycki dom czeladzi na terenie dziedzińca folwarcznego za Bramą 

Dolną. 

- Około 1600 r. budowa młyna (Rankenmühle) przy obecnej ul. Kolejowej 2 (gruntownie 

przebudowany w 1922 r.). 

- W 1608 r. budowa wieży przy zachodniej elewacji kościoła. 

- W latach 1618–1648, klasztor wielokrotnie palony, plądrowany. Zniszczeniu uległa znaczna część 

biblioteki. Zakonnicy uciekają do Wrocławia, Nysy, Czech, Austrii. 

- W 1617 r. poświęcono cmentarz przy kościele św. Andrzeja 

- W 1630 r. budowa kaplicy poświęconej ofiarom cholery przy drodze do Henrykowa Starego. 

- Za rządów opata Melchiora Weltzela (1656–1680) odbudowa zniszczonego klasztoru zakończona w 

1673 r. 

- W 1680 r. budowa Bramy Dolnej. 

- Za rządów opata Henryka Kahlerta z Broumova (1681-1702) przebudowa zespołu klasztornego. 

Kościół poddano wówczas gruntownej barokizacji, a siedzibę konwentu, po niemal całkowitym 

rozebraniu średniowiecznego claustrum, wzniesiono od nowa w latach 1682–1698, przy czym 

główne prace budowlane ukończono w 1685 r.  

- Do prac przy nowym klasztorze zatrudniono pochodzącego z Bawarii budowniczego Matthiasa 

Kirchbergera (czynnego także przy przebudowie klasztoru cysterskiego w Kamieńcu Ząbkowickim 

Ryc. 1 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bolko_II_zi%C4

%99bicki#/media/Plik:Bolko_II._von_M%C3%

BCnsterberg.png 
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oraz budowie kościoła jezuitów w Nysie), a także malarza Michaela Willmana (czynnego głównie w 

Lubiążu) i jego pasierba Johanna Christopha Liskę (obrazy) oraz miejscowy warsztat snycerski (m.in. 

kościelne stalle). 

- W 1684 r. założenie ogrodu konwentualnego. 

- W 1696 r. wzniesienie pomnika Św. Józefa ze źródełkiem – studnią 

- W 1698 r. wzniesienie pomnika Świętej Trójcy. 

- W 1699 r. henrykowski konwent wchodzi w posiadanie zniszczonego przez Turków opactwa 

cysterskiego w Zirc koło Veszprém na Węgrzech, które zostało odbudowane w latach 1727–1733. 

- W 1701 r. powstaje budynek Bramy Górnej. 

- Na początku XVIII w. powstał ogród braci. 

- poł. XVIII w. przebudowa oficyny południowej (dawnej szkoły łacińskiej ponownie przebudowanej 

w latach 1873-1879  

- W 1701 r. początek zakładania ogrodu opackiego. 

- Za rządów opata Tobiasa Ackermanna (1702–1722) budowa skrzydła nowicjatu oraz skrzydła 

szpitalnego (infirmerii) po wschodniej stronie kościoła klasztornego, przebudowa w 2. poł. XIX w. 

- Początek XVIII w. wzniesienie budynku bramnego (Fischmeisterhaus) obok niewielkiego stawu (zw. 

Hälderteich) przy południowej granicy założenia. 

- W 1. poł. XVII w. wzniesienie w strefie rzemieślniczej położonej nad kanałem Oławy budynków 

mieszczących więzienie, piekarnię klasztorną, browar i aptekę. 

- W latach 1702–1722 budowa pawilonu (Lusthaus) w ogrodzie opackim. W tym samym czasie na 

terenie ogrodu ustawiono co najmniej cztery rzeźby – personifikacje żywiołów, przypisywane 

pochodzącemu ze Świdnicy Georgowi Leonhardowi Weberowi, oraz figury karłów. 

- W latach 1723–1724 budowla spichlerza (przy obecnej ul. Henryka Brodatego 48). 

- W 1727 r. budowa oranżerii w ogrodzie opackim i otoczenie murem znajdującego się przed nią 

terenu przeznaczonego do eksponowania roślin oranżeriowych.  

- W 1729 r. wzniesienie pomnika św. Jana Nepomucena przed Bramą Dolną. 

- Ok. 1730 r. powstaje dom ogrodnika w ogrodzie opackim. 

- W 1730 r. budowa stajni i szkoły łacińskiej. 

- W 1731 r. został założony przez opata Gregoriusa na wschód od klasztoru zwierzyniec (Theirgarten). 

- W czasie wojen śląskich 1740–1763, zakończonych przejęciem Śląska przez Prusy, opactwo było 

miejscem kwaterunku wojsk, co przyczyniło się do jego rabunku (okradziono klasztorny skarbiec), 

niszczenia, a także zaniedbania ogrodów przyklasztornych. 

- W 1759 r. założono nowy cmentarz. 

- W 1779 r. Henryków nawiedziła powódź. Woda przerwała groblę Wielkiego Stawu i zalała teren 

opactwa. 

- W latach 1779-1781 na miejscu przerwanej przez powódź grobli Wielkiego Stawu powstał 

czteroprzęsłowy Święty Most (Heiligenbrücke). 

- 1789 – na dziedzińcu klasztornym ustawiono pomnik Jana Nepomucena w miejscu, gdzie wcześniej 

stała kolumna Maryjna. 

- W 1800 r. we wschodniej części majdanu gospodarczego wybudowano stodołę. 

- Przed 1810 r. przekształcenie ogrodu konwentualnego w polanę. 

- Dnia 22.XI.1810 r. sekularyzacja klasztoru. Królewski Urząd Skarbowy konfiskuje zespół klasztorny 

oraz 35 wsi należących do opactwa. Opactwo w Henrykowie przestaje istnieć po 582 latach 
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- W dniu 25.II.1812 r. klasztor w Henrykowie (wraz z miejscowościami: Stary Henryków, Niedźwiedź, 

Czerńczyce, Wadowice, Nowolesie i Krzelków) oraz klasztor w Kamieńcu Ząbkowickim nabyła 

księżna Fryderyka Luisa Wilhelmina Orańska (1771–1837), córka króla Prus Fryderyka Wilhelma II, 

żona Wilhelma Orańskiego, późniejsza królowa Niderlandów. 

 
- Od 1816 r. Henryków należał administracyjnie do powiatu ziębickiego, który został połączony w 

1932 r. z okręgiem ząbkowickim.    

- Przed 1831 r. wzniesiono budynki Bażantarni (Fasanerie). 

- W latach 30. XIX w. osuszono Wielki Staw (Gross Teich). Jego miejsce zajęły łąki poprzecinane 

strumieniami. Na grobli Wielkiego Stawu poprowadzono nową drogę do Ziębic. 

- W 1837 r. po śmierci Fryderyki Luisy Wilhelminy i oddzieleniu dóbr kamienickich właścicielem 

Henrykowa został jej syn Wilhelm Fryderyk Jerzy Ludwik, król Niderlandów. 

- 1847 – rozebrano korpus nawowy kościoła św. Andrzeja. 

- W 1849 r. po jego śmierci, Henryków znalazł się w rękach trójki jego spadkobierców: króla Wilhelma 

II, księcia Henryka Niderlandzkiego oraz Sophii Wilhelminy Marii Luisy, Wielkiej Księżnej von 

Sachsen-Weimar-Eisenach (1824–1897). 

 
- W 1859 r. Eduard Petzold, późniejszy projektant parku, po raz pierwszy przyjeżdża do Henrykowa 

na prośbę księżnej Sophii. 

- W 1863 r.  Sophia Wilhelmina Maria Luisa, Wielka Księżna von Sachsen-Weimar-Eisenach (1824–

1897), po zrzeczeniu się praw własności przez braci staje się właścicielką Henrykowa. Pozostaje nią 

do 1897 r. 

- W latach 1863–1871 powstaje park zaprojektowany w 1863 r. przez Eduarda Petzolda (1915–1891). 

Ryc. 2 Księżna Fryderyka Luisa Wilhelmina Orańska  

(mal. Johann Heinrich Schröder) 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons

/c/c5/Wilhelmina_van_Pruisen.jpg 

Ryc. 3  Wilhelmina Maria Zofia Ludwika 

(mal. Charles Verlat) 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thu

mb/5/5d/Gro%C3%9Fherzogin_Sophie_von_Sachsen_

Weimar.jpg/330px-

Gro%C3%9Fherzogin_Sophie_von_Sachsen_Weimar.jpg 
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- W latach 1873–1879 w dawnym klasztorze przeprowadzono prace budowlane w celu 

przystosowania go do pełnienia funkcji książęcej rezydencji (na parterze we wschodnim skrzydle 

powstała kaplica ewangelicka, w dawnej bibliotece urządzono jadalnię, zmodernizowano wnętrza). 

- W 1872 r. otwarto stację kolejową przy linii łączącej Ziębice ze Strzelinem i dalej z Wrocławiem.  

- W 1886 r. sam majątek Henryków liczył 545 ha, w tym 339 ha pól uprawnych, 127 ha łąk, 31 ha 

pastwisk, 31ha lasów, 6ha stawów, 11ha gospodarstwa. 

- W 1897 r. zgodnie z testamentem wielkiej księżnej Wilhelminy Marii Zofii Ludwiki państwo stanowe 

Henryków jako fideikomis odziedziczył jej wnuk Wilhelm Ernest wielki książę Saksonii-Weimar-

Eisenach (1876–1923). 

 
- W 1897 r. powstał budynek willowy przy ul. Kolejowej 15. 

- Na przełomie XIX i XX w. na terenie dawnego ogrodu konwentualnego założono tzw. ogród włoski. 

- Prawdopodobnie na początku XX w. przebudowano oranżerię. 

- W 1905 r. wzniesiono budynek mieszkalny przy ul. Henryka Brodatego 52 

- W 1911 r. Henryków był częścią posiadłości książęcej zajmującej 8434 ha (2448 lasy, 717 ha łąki, 

4864 ha pola). 

- W 1912 r. wykonano kopię rzeźby św. Józefa z fontanny na dziedzińcu. Oryginał przekazano do 

Weimaru. 

- W latach 20. XX w. wzniesiono budynek (obecnie mieszczący przedszkole) przy ul. Henryka 

Brodatego 58. 

- W 1922 r. przebudowa młyna przy obecnej ul. Kolejowej 2. 

- W 1922 r. powstał budynek mieszkalny przy ul. Henryka Brodatego 54–56 

Ryc. 4 Eduard Petzold 
https://www.schatzkammer-

thueringen.de/fileadmin/_processed_/csm_E

duard_Petzold_e5ebdd2d03.jpg 

Ryc. 5 Wilhelm Ernest z Saksonii-Weimaru-
Eisenach 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com

mons/8/83/WilhelmErnst%28Saxe-Weimar-

Eisenach%29.jpg 
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- W 1923 r. po śmierci wielkiego księcia Wilhelma Ernsta II włości odziedziczyła jego córka Zofia i 

synowie: Karol August, Bernard i Jerzy Wilhelm. 

- W czasie zimy 1928/1929 silne mrozy spowodowały znaczne starty w drzewostanie ogrodu 

opackiego i parku. 

- W 1937 r. państwo stanowe Henryków liczyło 7651,1 ha. Powierzchnia posiadłości w samym 

Henrykowie wynosiła 439,5 ha, w tym 184,1 ha pól uprawnych, 92,7 ha łąk i pastwisk, 12 ha 

ogrodów owocowych i warzywnych, 7 ha stawów, 90 ha parku, 30,9 ha lasów, 20,4 ha 

gospodarstwa. 

- W 1945 r. Henryków opuszczają dotychczasowi właściciele. 

- Po 1945 r. majątek przeszedł na własność skarbu Państwa Polskiego.  

- W 1946 r. kościół oraz część klasztoru objęli cystersi z opactwa w Szczyrzycu. Pozostałą część zajęło 

Państwowe Gospodarstwo Rolne. 

- W 1965 r. w Henrykowie powstało Technikum Hodowli Roślin i Nasiennictwa, w związku z czym 

przeprowadzono remont budynku. 

- W 1990 r. klasztor wraz z ogrodami w obrębie murów (dawny ogród opacki; ogród konwentualny 

przekształcony w tzw. włoski oraz dawny ogród braci przekształcony w XIX w. w pleasure ground) 

zostały przekazane Archidecezji Wrocławskiej. Od tego czasu prowadzone są prac konserwatorskie 

i remontowe na terenie obiektu. 

- Około 1990 r. budynek bramny znajdujący się w południowej części założenia został zaadaptowany 

na cele mieszkalne. 

- Zarządcą pozostałej części parku staje się Nadleśnictwo Henryków. 

- W 1997 r. w części oficyn poklasztornych rozpoczął działalność Dom Opieki im. Św. Jadwigi Śląskiej. 

Dom prowadzony jest przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. 

- W 2002 r. w części klasztoru z inicjatywy kardynała Henryka Gulbinowicza powstaje męskie 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. Edmunda Bojanowskiego. 

- W 2002 r. otwarcie warsztatów Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II dla młodzieży 

niepełnosprawnej. 

- W 2004 r. arcybiskup Marian Gołębiewski Metropolita Wrocławski obejmując rządy w Archidiecezji, 

otoczył opieką Klasztor Księgi Henrykowskiej. 
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2.3. Identyfikacja wyodrębniających się elementów struktury funkcjonalno-

przestrzennej założenia historycznego 
 

Ukształtowanie terenu wyraźnie w dolinie Oławy i jej dopływów, w otoczeniu wzgórz i 

spływających z nich strumieni pozwoliło Cystersom na rozwinięcie gospodarki wodnej i zaopatrzenia 

klasztor bezpośrednio z systemu podziemnych kanałów. Założony na południu na wielkiej grobli 

rozległy staw hodowlany pełnił również funkcję naturalnej obrony. Przeniesione na zachód koryto 

Oławy, umocnione na odcinku zabudowań klasztornych pozwoliło na wykorzystanie jej jako obronna 

fosa. 

 

 
Ryc. 6 Przedstawienie hipsometryczne okolic Henrykowa (kółkiem oznaczona lokalizacja Henrykowa) 

(https://mapy.geoportal.gov.pl) 
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Ryc. 7 Zbliżenie na obraz hipsometryczny okolic Henrykowa z układem drogowym (https://mapy.geoportal.gov.pl) 

Przedstawione ilustracje dowodzą, że Cystersi dokładnie wybrali miejsce lokacji klasztoru w 

dolinie rzeki z licznymi dopływami, a więc na terenie obfitującym w świeżą wodę. Precyzyjnie 

wykorzystywali układ terenu wybierając miejsce na budowę klasztoru i kopanie stawów. 

 

W strukturze funkcjonalno - przestrzennej pocysterskiego historycznego zespołu klasztornego w 

Henrykowie, jednoznacznie wyodrębnić można elementy przestrzenne i obszary funkcjonalne, które 

powstały staraniem cystersów w wiekach XIII - XVIII, według zasad i tradycji kształtowania opactwa 

oraz elementy dodane w wieku XIX z inicjatywy książęcych właścicieli Henrykowa.  

Obszar henrykowskiego założenia na potrzeby opracowania został podzielony na 9, 

wyodrębniających się funkcjonalnie, przestrzennie i historycznie elementów. Zarówno w ocenie jak i 

na planszach elementy przestrzenne założenia podzielone zostały na dwa okresy historyczne: 

- okres cysterski do roku 1810 i sekularyzacji klasztoru, 

- okres książęcy do roku 1945 i opuszczenia Henrykowa przez ostatnich właścicieli z rodu von 

Sachsen-Weimar-Eisenach. 
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Ryc. 8 Graficzne zobrazowanie jednostek historyczno-przestrzennych 
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Wyodrębniające się jednostki historyczno - przestrzenne oraz ważniejsze obiekty to: 

powstałe w okresie cysterskim: 

1. KOMPLEKS OPACTWA CYSTERSKIEGO 

 1.1. Zespół klasztorny z kościołem  

Gotycki kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Jana wzniesiony w latach 1230-1270, o barkowych 

wnętrzach i elewacji frontowej z czasów przebudowy w latach 1681-1702, z gotycko-renesansową 

wieżą wzniesioną w 1608 roku. Klasztor wzniesiony równolegle z kościołem na planie czworoboku z 

wewnętrznym wirydarzem. 

1.1.1 Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św. Jana [1230-1270; wieża 1608; barokizacja 1681-

1702] 

  1.1.2 Klasztor [ok. 1270-1577, 1682-1698] 

  1.1.3. Budynek nowicjatu i infirmerii [k. XVII w., 2 poł. XIX w., przebudowa XX w.] 

 

 1.2. Wielki dziedziniec z szyją Bramy Górnej 

Wielki dziedziniec przed frontem kościoła i klasztoru ograniczony czworobokiem piętrowej, 

mieszkalnej zabudowy oficynowej (XVI-XVII w.). Na bokach jego podłużnej osi, stoją dwa pomniki , w 

tym jedno nieczynne źródło, między nimi monumentalna, wielofiguralna rzeźba pomnikowa Świętej 

Trójcy (XVII w.), akcentująca drogę od wjazdu na dziedziniec do bramy kościoła. Fontanna św. Józefa 

miała niegdyś utylitarny charakter zdroju wyposażonego w czerpalny basen. 

  1.2.1. Pomnik Świętej Trójcy [1698r.] 

  1.2.2. Pomnik św. Józefa ze źródełkiem - studnią [1696r.] 

  1.2.3. figura św. Jana Nepomucena [1789] 

  1.2.4. oficyny zachodnie [XVI-XVII w.] 

  1.2.5. brama przejezdna w oficynie zachodniej [XVI-XVII w.] 

  1.2.6. oficyny północne - stajnie,mieszkania służby [XVII] 

  1.2.7. wozownia (oficyna wsch)  [I poł. XVIII, XIX/XX w.] 

  1.2.8. szkoła łacińska [1730 r] 

  1.2.9. browar 

  1.2.10. droga od Bramy Górnej [pocz. XVIII w.] 

  1.2.11. mury parawanowe przy drodze od Bramy Górnej [pocz. XVIII w.] 

  1.2.12. most na Oławie [pocz. XVIII w.] 

 

 1.3. Ogród konwentualny [1684, przekształcony w k. XIX w. na styl włoski] 

Istniejący Ogród Włoski (XIX w.) niewątpliwie powstał w miejscu o tradycji ogrodu klasztornego z XV-

XVI w., zlokalizowanego na nasłonecznionej skarpie przed wschodnim skrzydłem klasztoru; zapewne 

połączenie funkcjonalne tarasów ogrodowych z funkcjami sal na parterze skrzydła klasztoru - 

kapitularze i refektarzami. 

  1.3.1. sadzawka z kamienną oprawą [k. XIX w.] 

  1.3.2. kanał [k. XVII w.]; kamienna oprawa kanału [k. XIX w.] 

  1.3.3. kamienne schody na tarasach [k. XIX w.] 

  1.3.4. pawilon centralny [nie istn.] [pocz. XVIII w.] 

  1.3.5. trejaż [k. XIX w.] 

  1.3.6. układ alei [nie istn.] 

 

 1.4. Ogród Opata 
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Założony na pocz. XVIII, o barokowych cechach układu planistycznego, centralny pawilon, promienisty 

układ alei, z osią główną na kontynuacji osi Wielkiego Dziedzińca. 

  1.4.1 pawilon ogrodowy [1702-1722, przykrycie dachu blachą 1727] 

  1.4.2. oranżeria [1727 r.; ok. 1900] 

  1.4.3. plac przed oranżerią z fontanną okolony murkiem [I poł. XVIII] 

  1.4.4. baseniki z personifikacjami czterech żywiołów [I poł, XVIII] 

  1.4.5. układ ścieżek [I poł. XVIII w.] [nie istn.] 

  1.4.6. Dom Ogrodnika [ok. 1730; 2. poł. XIX w.] 

  1.4.7. taras widokowy  [XVIII w.] 

  1.4.8. ogrodzenie ogrodu, mur. [ok. 1730] 

  1.4.9. reprezentacyjna brama wjazdowa od południa [ok. 1730] 

  1.4.10. gospodarcza brama wjazdowa od południa [ok. 1730] 

  1.4.11.warzywniak [XIX w.] 

  1.4.12. sad [XIX w.] 

 

 1.5. Ogród Braci 

Dzisiejszy teren sportu i rekreacji, prawdopodobnie kontynuacja tradycji miejsca ogrodu 

wypoczynkowego zakonników w XVII i XVIII w. 

  1.5.1. mur ogrodzeniowy 

 

 1.6. Droga dojazdowa [obniżony teren doliny Starej Oławki mocno przekształcony w XIX i XX] 

  1.6.1. Główna brama południowa - budynek bramny [pocz. XVIII w., 1990] 

  1.6.2. Staw Hälder z murem arkadowym 

 

 1.7. Strefa rzemieślnicza nad kanałem Oławy 

  1.7.1. ujęte w mury koryto Oławy [3 ćw. XVI w.] 

  1.7.2. więzienie, [I poł. XVIII w.] 

  1.7.3. piekarnia klasztorna [1 poł. XVIII w.] 

  1.7.4. apteka klasztorna [k. XVIII w.] 

 

 1.8. Dziedziniec folwarczny o tradycji średniowiecznej z dojazdem od strony miasta 

  1.8.1. gotycki dom czeladzi [XVI, przebudowa 1588] 

  1.8.2. mur ogrodzeniowy [poł. XVIII w.] 

  1.8.3. droga od Bramy Dolnej na teren folwarku [k. XVII w.] 

  1.8.4. most  na drodze do Bramy Dolnej [k. XVII w.] 

  1.8.5. mury parawanowe przy  drodze do Bramy Dolnej [k. XVII w.] 

  1.8.6. kościół św. Andrzeja [1316 r., przebudowa 1616, 1846] 

  1.8.7. cmentarz z ogrodzeniem [XIV w.] 

 

 1.9. Dziedziniec gospodarczy [XVIII w.] 

  1.9.1. mur obronny z basztą [XV] 

 

 2. OSADA KLASZTORNA 

Układ urbanistyczny wsi ulicówki. Wschodnia pierzeja drogi utrzymuje linię zabudowy z XVI – XVII w. 

W południowej części tej pierzei fragmentarycznie zachowany jest pierwotny gabaryt i forma 
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architektury domów rzemieślników. Zabudowa pierzei zachodniej głównej drogi/ulicy jest założeniem 

urbanistycznym z okresu XIX/XX - I poł. XX w. za wyjątkiem wysokiej budowli opackiego spichlerza z 

XVII w. Również w linii zabudowy tej pierzei, na osi Bramy Górnej do Opactwa, stoi pomnikowy 

monument Krucyfiksu, pierwotnie wolno stojący element krajobrazowy i urbanistyczny klasztornego 

założenia z XVI (XVII) wieku. 

 

 2.1. Plac przed z Bramą Dolną 

  2.1.1. zespół pomnika św. Jana Nepomucena [1729, XVIII w.] 

  2.1.2. budynek Bramy Dolnej [1680 r.] 

  2.1.3 szpital [poł. XVIII w.] 

  2.1.4. karczma klasztorna [nie istn.] 

 

 2.2. Pierwotnie parterowa zwarta pierzeja wschodnia [XVI-XVII przekształcona] 

  2.2.1. Brama Górna [1701 r.] - budynek bramy 

 

 2.3. Spichlerz [1723-1724] 

 2.4. Kolumna NMP [1724, 1 poł. XVIII w.] 

 2.5. Krzyż - pomnik [1 poł. XVIII w.] 

 

 3.  MŁYN ZE STAWEM PIĘTRZĄCYM WODĘ 

 3.1.  dawny młyn Rankenmühle [ok. 1600; 1922] 

 3.2. staw  spiętrzający wodę [nie istn.] 

 

 4.  DOLINA OŁAWY, STAREJ OŁAWKI i ich dopływów 

 4.1. Grobla Książęca [XIII w.] 

 4.2. Święty Most [1779 - 1781] 

 4.3. Wielki  (Książęcy) Staw hodowlany [XIII w., osuszony w 1830r.] [nie istn.] 

 4.4 .Cysterskie stawy hodowlane [XIII w.] 

 4.5. zabytek archeologii, osada [epoka kamienia] 

 4.6. zabytek archeologii, obozowisko [epoka kamienia] 

 

 5. TERENY LEŚNE NA WSCHÓD 

 5.1. zwierzyniec 

 5.2. Lupuarium, 1731 okalanie murem, zlikw. w 2 poł. XVIII w. - nadal jako zwierzyniec 

 5.3. Stary Staw z groblą [osuszony 1 poł. XIX] 

 

 6.  TRAKTY CYSTERSKIE 

 trakt w kierunku: 

 6.1. Lipy i Ziębic 

 6.2. Nowego Dworu 

 6.3. Starego Henrykowa 

  6.3.1. kaplica pamięci  ofiar epidemii cholery na Śląsku w 1633r. 

 6.4. Czesławic i Muszkowic 

6.4.1 zbiornik czystej wody [1904r.] 

 6.5. Brukalic 
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 6.6. Wadochowic 

 

 powstałe w okresie książęcym: 

7. PARK KRAJOBRAZOWY [założenie parku 1863-1871 Eduard Petzold] 

Część w bezpośrednim sąsiedztwie historycznej, wschodniej granicy opactwa, ukształtowana jako rama 

i strefa ekspozycji przestrzennej dla budowli zespołu tworzących najstarszą część opactwa. Odsunięta 

na wschód od niej, naturalnie krajobrazowa część wschodnia parku, urządzona na atrakcyjnie 

zróżnicowanej konfiguracji terenu, na pagórkach i stawach, podzielona była już za czasów opactwa na 

na tereny funkcjonalne w obrębie Zwierzyńca. 

 7.1. Tumba książęca Wilhelma Weimarskiego [1923] 

 7.2. Krzyż przy tumbie książęcej [1923] 

 7.3. Bażantarnia z budynkami gospodarczymi [przed 1831]   

 7.4. Most Piaskowy 

 7.5. zabytkowe mosty 

 

 8. MIASTO XIX - XX w 

 8.1. Zabudowania miasta k XIX 

 8.2. Zabudowa willowa z pocz. XX w. 

 8.3. cmentarz 

 8.4. pomnik ku czci ofiar I Wojny Światowej 

8.5. kąpielisko [l. 30 XXw.] 

 9.  STACJA KOLEJOWA 

 9.1. Budynki stacji [XX w.] 
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3. Charakterystyka stanu istniejącego  

3.1. Ocena zachowania historycznych cech przestrzennych i architektonicznych 
Zachowanie historycznych cech przestrzennych i architektonicznych zespołu z okresu 

cysterskiego (XIII - k. XVIII w.): 

1. KOMPLEKS OPACTWA CYSTERSKIEGO 

Przestrzenny układ trzonu zespołu klasztornego 

Trzon cysterskiego założenia henrykowskiego tworzą budynki kościoła i klasztoru o XIII 

wiecznym rodowodzie; przebudowywane i rozbudowywane, ostatecznie ukończone w dobie baroku; 

Kościół - prezbiterium i transept kościoła klasztornego zachowały cechy stylu romańskiego [1241-

1360]; od północy zachowana kaplica p.w. Św. Krzyża, z pocz. XVI w, o cechach gotyckich połączona 

w XVI w. z bryłą kościoła kaplicą Grobu Pańskiego o cechach również gotyckich; przy fasadzie 

dobudowana w k. XVI w. kruchta, która w 1. poł. XVIII w. przybrała postać barokową; również przy 

fasadzie, na pocz. XVII w.,  od strony północnej dostawiona  została wieża o cechach gotyckich; 

Klasztor - budynki klasztorne powstały w XIII w, przylegają od strony południowej do nawy kościoła; 

zachowany wirydarz; budynki skrzydeł klasztornych parokrotnie odbudowywane również po 

spaleniach z okresu wojen husyckich w XV w. i wojny 30-letniej w XVII w., poddane barokizacji. 

 

Układ Wielkiego Dziedzińca 

-  od strony zachodniej, wzdłuż nowego koryta Oławy,  tworzony przez oficynę zachodnią, z przejazdem 

drogi wiodącej od Bramy Górnej, od XVI-XVII w. w formie jednolitej, zwartej piętrowej zabudowy z 

poddaszem; 

- od strony północnej ukształtowany przez zwarte XVII wieczne zabudowania stajni i mieszkań z 

przejazdem na dziedziniec folwarczny; 

- od południa zamknięty przez budynki browaru i klasztornej szkoły łacińskiej z I poł. XVIII w.; 

- od wschodu wyznaczony przez barokowe elewacje zabudowań klasztornych, fasadę kościoła z 

renesansową wieżą o barokowym hełmie i z barokową kruchtą, a dalej na północ, datowany na I poł. 

XVIII w. budynek wozowni z przejazdem na pół – wsch część zespołu; 

Wnętrze dziedzińca organizują trzy pomniki: zbudowana w 1696 studnia z figurą św. Józefa, powstały 

w dwa lata później w związku z założeniem bractwa św. Trójcy pomnik św. Trójcy, na wzór wiedeńskiej 

kolumny morowej oraz pomnik trzeci - św. Jana Nepomucena z 1789 r. 

 

Ogrody klasztorne 

Ogrody przyklasztorne zachowane zostały w różnym stopniu, zarówno jeśli chodzi o układ planistyczny 

jak i architekturę ogrodową: 

Ogród Konwentualny, w k. XIX w. przekształcony na ukształtowany tarasowo Ogród Włoski; 

pierwotny, XVII wieczny układ prawdopodobnie z pawilonem centralnymi i dwoma mniejszymi 

bocznymi, z prostopadłym układem alejek; wyposażenie z aranżacji XIX wiecznej zachowane w ok. 70% 

- ozdobne kamienne elementy, w tym oprawa kanału, sadzawki, murki oporowe, schody łączące 

poziomy tarasów, słupy dźwigające konstrukcję trejażu. 

Ogród opacki założony na pocz. XVIII w. [zachowane ok. 50% układu planistycznego i 90% 

wyposażenia ogrodowego]; zachowane główne budowle wyznaczające osie dróg: Pawilon Opata, 

oranżeria, placyk przed oranżerią służący ekspozycji roślin oranżeryjnych, okolony niskim murkiem, 

kamienne baseniki z personifikacjami czterech żywiołów, Dom Ogrodnika; zachowany częściowo mur 
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okalający oraz dwie bramy w murze południowym, - główna, reprezentacyjna, wyznaczona po osi 

pawilonu płn-płd, druga - gospodarcza, przy południowo - wschodnim narożniku ogrodu; nie zachował 

się diagonalny układ alejek, w tym aleja główna wiodąca na południe do bramy paradnej oraz droga do 

bramy gospodarczej. 

Ogród Braci; pierwotne urządzenie terenu obecnie niezachowane; niegdyś z prostopadłym 

układem alejek, z pawilonem centralnym; częściowo zachowany okalający mur. 

 

Układ dziedzińców gospodarczych 

Po stronie północnej opactwa zachowany układ obecnie dwóch dziedzińców gospodarczych; 

pierwszy, folwarczny majdan o rodowodzie średniowiecznym, wyraźnie w zamkniętym czworoboku 

zabudowy, z zachowanym do dzisiaj w płn-wsch narożu gotyckim budynkiem Domu Czeladzi, kuźnią; 

dawniej przedzielony z zach na wsch drewnianym, przejezdnym skrzydłem stodoły, wzniesionym 

w konstrukcji zrębowej [wg niektórych rysunków historycznych szachulcowej]; niezachowana 

niewielka sadzawka; kolejny na północ, historyczny dziedziniec, mniejszy, obecnie pozbawiony 

zabudowy ograniczającej od strony wschodniej, połączony został z następnym podwórzem 

gospodarczym, zorganizowanym wzdłuż otwartego kanału o przebiegu wsch-zach; kanał ten zasilany 

był wodą doprowadzoną przez Cystersów na teren klasztoru z Oławy, ujętą w system podziemnych 

i nawierzchniowych przebiegów; obecnie czytelny w terenie przebieg dawnego kanału; dalej na północ 

za podwórzami rozciąga się teren ograniczony od północy zakolem Oławy, wykorzystywany m.in. pod 

uprawę chmielu. 

 

Bramy i mosty doprowadzające na teren opactwa 

Dwie bramy i mosty na nowym korycie Oławy z II poł. XVII i pocz. XVIII wieku prowadzą od osady 

do zespołu pocysterskiego, lecz ich rodowody sięgają zapewne czasów średniowiecza; obydwie szyje 

bramne wiodły przez strefę rzemieślniczą nad kanałem Oławy i dalej odpowiednio przez Bramę Górną, 

na wielki dziedziniec do zabudowań kościelnych i klasztornych i Bramę Dolną - na dziedziniec 

folwarczny, do zabudowań gospodarczych;  istnieje jeszcze jeden wjazd na teren opactwa, od południa, 

wiodący niegdyś przez samą Bramę Południową (tzw. Dom Rybaka), obecnie z  zamurowanym  

przejazdem i drogą wjazdową poprowadzoną na wschód od niej; południowy wjazd na teren opactwa, 

zyskał oprawę w postaci budynku bramnego wraz z założeniem w XVII-XVIII w. ogrodów Opackiego 

i Braci, lecz zapewne istniał od średniowiecza będąc kierunkiem dostarczania do opackiej kuchni, 

mieszczącej się w południowym skrzydle klasztornego czworoboku, karpia, który był podstawowym, 

postnym pożywieniem, hodowanym w Wielkim Stawie założonym przez Cystersów wraz z groblą w XIII 

w. 

 

Mury otaczające zespół klasztorny 

Wzniesione częściowo z kamienia łupanego, częściowo z cegły; zasięg murów 

średniowiecznych,  obejmował na pewno kościół, klasztor, dziedziniec folwarczny opierając się na 

oskarpowanym XVI wiecznym zachowanym domu czeladzi, ogród warzywny [sad?] na wschód od 

folwarku; od zachodu umocniony, kamienny, wysoki brzeg Oławy, jako obronna fosa stanowił ochronę 

przez grabieżami i napaściami; po średniowiecznym murze obronnym  pozostały relikty w postaci m.in. 

obronnej baszty w północno - zachodnim narożniku dziedzińca gospodarczego.  Mur obronny 

i umocniony kanał Oławy, stanowiły prawdziwą linię obrony zespołu, od południa dodatkowo 

wzmocnioną przez naturalne warunki w postaci rozległego Wielkiego Stawu [ok.70ha pow.] stanowiły 

obronę przed najazdem; obwód murów nowożytnych - już o charakterze bardziej ogrodzeniowym niż 
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obronnym, wyznaczał teren zespołu w XVII-XVIII wieku, powiększony od wschodu i południa o ogrody: 

Konwentualny, Braci i Opacki. 

 

2.  OSADA KLASZTORNA 

Średniowieczny  ulicowy układ osady 

Wieś Henryków, jako typ ulicówka, zorganizowana była wzdłuż dawnego szlaku handlowego - 

drogi biegnącej z Wrocławia na południe, przez Strzelin, i dalej za Henrykowem na południowy wschód 

przez Ziębice, do Paczkowa; trakt dzielił Henryków na część wschodnią, z zabudową zespołu 

pocysterskiego skoncentrowaną wzdłuż przeniesionej przez Cystersów ze wschodu Oławy 

i skierowanej  do umocnionego, kamiennego koryta, i część zachodnią, która aż do wieku XIX pozostała 

bez zabudowań mieszkalnych. 

 

Pierzeja po wschodniej stronie głównego traktu 

W wiekach XVI-XVII zabudowania mieszkalne rzemieślników po wschodniej stronie głównej 

drogi przyjęły postać zwartej, jednolitej, parterowej zabudowy o cechach manierystycznych i układzie 

kalenicowym, z dominantą w postaci wzniesionego później, w 1701 r., budynku Bramy Górnej, 

zwieńczonej fantazyjnym barokowym hełmem; zwarty układ zabudowy pierzei pochodzi z tego samego 

okresu co równoległa do niej ciągła zabudowa zachodniej oficyny, tworzącej Wielki Dziedziniec 

opactwa; z pierwotnej, parterowej zabudowy pierzejowej zachowało się sześć domów, reszta 

zabudowań po przekształceniach w XIX i  XX wieku przyjęła formę budynków o zindywidualizowanej 

kubaturze, wyższych o jedną bądź dwie kondygnacje. 

 

Plac rynkowy przed Bramą Dolną  

Placyk rynkowy wytworzony był przed Bramą Dolną, która wiodła dalej na istniejący już w 

średniowieczu dziedziniec folwarczny. Placyk na planie czworoboku zbliżonym do kwadratu, 

wykształcony został ostatecznie w wieku XIX, lecz wyznaczony przez obiekty o korzeniach 

średniowiecznych - front gotyckiego kościoła parafialnego św. Andrzeja z XV w. [powiększony w 1 poł. 

XVII w.], wraz z przylegającym do niego cmentarzem, naprzeciw kościoła budynek karczmy klasztornej 

- obecnie w tym miejscu kamienica XIX wieczna; w 2.poł. XVII w. kształt ryneczku określały:  budynek 

Bramy Dolnej, a od I poł. XVIII w. zdobiąca fasadę kościoła św. Andrzeja kamienna grupa figuralna 

pomnika św. Jana Nepomucena, oraz dostawiony w poł. XVIII w. od południa do budynku bramy szpital. 

 

Strona zachodnia głównego traktu w Henrykowie - spichlerz, kolumna Maryjna, krucyfiks 

Oś kompozycyjną osady Henryków od początku jej założenia przez Cystersów stanowił główny 

trakt wioski - obecnie ul. H. Brodatego. Wzdłuż niego, po stronie wschodniej formowała się zabudowa 

kompleksu opactwa ze strefą rzemieślniczą nad sztucznie utworzonym, obronnym korytem Oławy . 

Strona zachodnia drogi wolna była od zabudowy aż do XIX w. Jedynymi akcentami, które też przetrwały 

do dzisiaj był spichlerz z pierwszej połowy XVIII w. i dwa pomniki kultu religijnego, obydwa również z 

tego samego okresu. Wysoka kamienna kolumna Maryjna, posąg NMP stojący na smukłej, gładkiej 

kolumnie zwieńczonej korynckim kapitelem, niegdyś, monument stojący indywidualnie, stanowiła 

przeciwwagę dla jednostajnej przeciwległej, wschodniej pierzei domów rzemieślniczych. Dalej na 

północ kamienny krzyż ustawiony na przeciw Bramy Górnej, stanowił niejako początek osi 

kompozycyjnej wyznaczający kierunek dojścia przez szyję bramną na Wielki Dziedziniec i dalej wieżę 

kościelną i prezbiterium. 
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W XIX w., po sekularyzacji zakonu, strona zachodnia drogi została zabudowana i tym samym kolumna 

jak i krzyż otrzymały bliskie sąsiedztwo domów. Ich rola, jako sile akcenty przestrzenne strony 

zachodniej traktu uległy znacznie osłabieniu. 

 

3. MŁYN KLASZTORNY ZE STAWEM PIĘTRZĄCYM WODĘ 

Lokalizacja młyna za wsią, na płn-wsch od opactwa sięga czasów średniowiecza - 1. poł. XIV w.; 

ulokowanie to nastąpiło po ukończeniu prac irygacyjnych i przeniesieniu nowego koryta Oławy ze 

wschodu na zachód od zabudowań klasztornych oraz zasilanie stawu piętrzącego wodę przy młynie, 

odnogą nurtu Starej Oławy. 

 

4. DOLINA OŁAWY, STAREJ OŁAWKI 

Kamienne mosty 

Zachowane mosty zabytkowe, miejsca przepraw przez Oławę, Starą Oławę, ich dopływy, 

przepusty - kamienne, przęsłowe, zachowane tylko częściowo na skutek braku konserwacji; podczas 

wielkiej powodzi w roku 1779, Wielka Grobla uległa przerwaniu i zalany został cały teren opactwa; 

w miejscu przerwania wału powstał czteroprzęsłowy, zwieńczony figurami św. Nepomucena i św. 

Wawrzyńca, kamienny most, częściowo zachowany, w dużej mierze z odtworzoną w betonie formą 

przęseł. 

Obecny przebieg rzeki Oławy na wysokości zabudowań kompleksu klasztornego jest wtórnie 

uformowanym przez Cystersów korytem . Jej pierwotny nurt przebiegał na zachód od założenia. Nowe 

koryto poprowadzono równolegle do traktu głównego - drogi handlowej z Wrocławia na południe. 

Przeniesienie nurtu po pozwoliło zakonnikom uformować nad jej brzegiem budynki rzemieślnicze, ale 

i uformować kanały przepływające przez teren opactwa, zasilające je w czystą wodę, ale i zasilające 

fontanny i sadzawki ogrodowe, zbiorniki wodne. Umocnione koryto Oławy, ujęte w kamienne mury 

stanowiło też formę zabezpieczenia opactwa od zachodu.  

 

Przebieg Wielkiej Grobli 

Obecna droga w kierunku Ziębic, przebiegająca poprzecznie do doliny Oławy wiedzie na 

powstałej w XIII w. Wielkiej Grobli, która umożliwiła Cystersom urządzenie na południu rozległego 

stawu hodowlanego. 

 

5. TERENY LEŚNE NA WSCHÓD 

Na terenach leśnych, na wschód od opactwa, tam, gdzie w XIX wieku Eduard Petzold założył 

park krajobrazowy, funkcjonowały tereny klasztornego zwierzyńca dostarczające dziczyznę na stół. 

Również do 1. poł. XX w. funkcjonował Stary staw uformowany przez Cystersów w oparciu o groblę, 

której pozostałość obsadzona dzisiaj już kilkuwiekowym szpalerem dębów mocno definiuje 

ukształtowanie tamtejszego terenu. 

 

6. TRAKTY CYSTERSKIE 

Drogi wiodące z Henrykowa do okolicznych wiosek i miasteczek zachowały się jako czytelne 

w przestrzeni trakty łączące klasztor z osadami niegdyś do niego należącymi; w krajobrazie wciąż 

zauważalne pozostają dominanty w postaci kościelnych wież wzniesionych w niedalekim Starym 

Henrykowie, Wadochowicach, Krzelkowie, czy jadąc dalej na południe Ziębicach. 
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Przy trakcie wiodącym na północny zachód do Starego Henrykowa, zachowała się murowana 

kaplica ku pamięci ofiar epidemii cholery na Śląsku w 1633r., która wybuchła podczas Wojny 

trzydziestoletniej. 

Przy trakcie do Muszkowic, na zachód od Henrykowa zachował się podziemny zbiornik na czystą 

wodę. Część nadziemna oprawiona w kamienną formę. Obiekt powstał w 1904 roku. 

 

Zachowane historyczne cechy przestrzenne układów i obiektów pochodzących z okresu książęcego (po 

1810 r.) 

 

7. OBSZAR PARKU KRAJOBRAZOWEGO 

Zaprojektowany i ukształtowany przez Eduarda Petzolda w II poł. XIX w.  krajobraz zieleni 

i systemu ścieżek, w dużej jednak mierze bazujący na zastanych, naturalnych warunkach, nie 

poddawane na bieżąco zabiegom pielęgnacyjnym [po 150 latach] uległy zacieraniu się w przestrzeni; 

w rożnym stopniu wciąż jednak czytelne historyczne elementy kształtujące krajobraz parku: otwarcia, 

zamknięcia widokowe, kulisy, układ ścieżek, mosty, przeprawy, przepusty kanałów; zachowana 

potężna grobla z wiekowymi dębami, o którą opierał się osuszony w 1.poł. XIXI w. Stary Staw. 

W kompleksie wyróżnia się zachowany grób księcia Wilhelma Weimarskiego z 1923 r. w postaci 

kamiennej tumby i krzyża, oraz częściowo zachowany układ i aranżacja terenu wokół pomników, 

położonych na wzgórzu Parku Krajobrazowego, na płn od dawnego Starego Stawu i grobli;  zachowane 

filary dwóch bram prowadzących na wzgórze; niezachowane jednak dawne drewniane ogrodzenie 

łączące bramy i okalające wzgórze jak również ozdobna kuta brama; zachowane nasadzenia 

rododendronów w strefie wejściowej bramy wschodniej. 

 

8. MIASTO XIX - XX w 

Budownictwo miasteczka XIX-XX w. Strona na zachód od traktu 

Pod koniec XIX wieku i na początku XX, strona na zachód od głównego traktu miasteczka zaczyna 

być zabudowywana budynkami mieszkalnymi. W głębi powstaje rozproszona zabudowa wiejska, od 

frontu drogi zaś w miarę zwarta zabudowa mieszkalna. Pojawiają się również obiekty użyteczności 

publicznej - poczta, szkoła, budynek parafii ewangelickiej.  

Powstaje również enklawa reprezentacyjnej zabudowy willowej, skoncentrowanej na odcinku 

południowym traktu, po jego zachodniej stronie. Również w tej części miasteczka na zakończeniu 

głównego odcinka traktu, przy jego zmianie kierunku na wschód, powstaje w I poł. XX w. założenie 

pomnikowe - głaz, ku czci ofiar I wojny światowej, obsadzone wokół drzewami. 

W I poł. XX w. na obrzeżach miasteczka, na północ od cmentarza, z inicjatywy księcia 

weimarskiego powstaje też kąpielisko zasilane naturalnie źródłem spływającym ze wzgórz na zachód 

od Henrykowa. 
 

3.2. Ocena zachowania  zieleni historycznej 
Ocenę zachowania zieleni historycznej, ze szczególnym uwzględnieniem dendroflory, 

przeprowadzono w trakcie badań terenowych w okresie października oraz listopada 2019, w okresie 

częściowego ulistnienia drzew. Wykonano pomiar obwodu pnia na wysokości 130 cm ponad 

powierzchnią gruntu w obrębie wybranych egzemplarzy drzew. Zwrócono również uwagę na stan 

zdrowotny poszczególnych drzew, określenie stanu pnia drzewa oraz jego korony. Przebieg oględzin 

został udokumentowany fotografiami. 
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Pod względem składu gatunkowego na terenie parku wyodrębnić można około 80 gatunków 

oraz odmian drzew i krzewów. W istniejącym składzie gatunkowym dendroflory przeważają: dęby 

szypułkowe Quercus robur, świerki pospolite Picea abies, graby pospolite Carpinus betulus, jesiony 

wyniosłe Fraxinus excelsior, wiązy szypułkowe Ulmus laevis, lipy drobnolistne Tilia cordata.  

 Na górne piętro drzewostanu składają się głównie dęby szypułkowe Quercus robur, wiązy 

szypułkowe Ulmus laevis, lipy drobnolistne Tilia cordata, jesiony wyniosłe Fraxinus excelsior, buki 

pospolite Fagus sylvatica. Niższe piętro roślinności złożone jest głównie z gatunków: grab pospolity 

Carpinus betulus, klon zwyczajny Acer platanoides, klon jawor Acer pseudoplatanus, buk pospolity 

Fagus sylvatica oraz czeremcha zwyczajna Padus avium Mill. gatunek z rodziny różowatych. Podszyt 

złożony jest z gatunków roślin rosnących w formie krzewiastej: bez czarny Sambucus nigra, trzmielina 

pospolita Euonymus europaeus oraz głogu jednoszyjkowego Crataegus monogyna. Spośród roślin 

pnących, widoczny w obrębie niższej warstwy drzewostanu oraz podszytu jest bluszcz pospolity Hedera 

helix. 

Wyodrębnione zadrzewienia parkowe wykazały przeważające grupy starodrzewu mieszanego, z 

dominującym udziałem drzew liściastych w składzie gatunkowym: dąb szypułkowy Quercus robur, 

jesion wyniosły Fraxinus excelsior, wiąz szypułkowy Ulmus laevis, lipa drobnolistna Tilia cordata, klon 

jawor Acer pseudoplatanus. Pojedyncze skupiny drzewostanu jednogatunkowego – modrzew Larix, 

topola Populus, wyszczególnić można w części południowo-wschodniej parku. Teren ten przez wzgląd 

na dawną lokalizację stawu, stanowi odpowiednie siedlisko rozwoju dla gatunków wilgotnolubnych. 

Zauważono również pojedyncze obszary skupin samosiewów zlokalizowane na obrzeżach parku w 

południowej i północnej jego części. Pod względem składu gatunkowego przeważają: dęby szypułkowe 

Quercus robur, świerki pospolite Picea abies, olsza czarna Alnus glutinosa. 

Przez wzgląd na założenie drzewostanu w rejonie dawnych stawów, charakterystycznym 

siedliskiem jest las łęgowy wilgotny, szczególnie zachowany wzdłuż cieków wodnych oraz w obrębie 

parku przyklasztornego. 

(Henryk CIESIELSKI, Hanna WRABEC, Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego w Henrykowie, mps, 

NID, Wrocław 1994). 

 

3.2.1. Zestawienie pomników przyrody ożywionej 

Podczas wizji terenowej wyodrębniono 9 egzemplarzy dębów szypułkowych Quercus robur 

oznaczonych tabliczką jako pomnik przyrody ożywionej. Ich obwody pni mierzone na wysokości 130 

cm od poziomu gruntu mieści się w przedziale 416 – 470 cm, zgodnie z tabelą nr 1. Wszystkie drzewa 

są drzewami sędziwymi, z widocznymi uszkodzeniami, licznymi wyłamaniami. Ich wiek datuje się na 

250-300 lat, głównie dębów rosnących w części przyklasztornej. Tabliczka z informacją o formie 

ochrony jako pomnik przyrody ożywionej znajduje się również na 1 egzemplarzu cisa pospolitego 

Taxus baccata, o obwodzie pnia 340 cm. Jego wiek datuje się na 754 lata. Warto wspomnieć, że dany 

okaz jest jednym z najstarszych cisów pospolitych w Polsce. W zakresie opracowania zidentyfikowano 

również pomniki przyrody - 2 egzemplarze wiąza szypułkowego Ulmus laevis. 

(Henryk CIESIELSKI, Hanna WRABEC, Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego w Henrykowie, mps, 
NID, Wrocław 1994). 

Łącznie wyodrębniono 12 egzemplarzy pomników przyrody ożywionej: Quercus robur dąb 

szypułkowy 9 szt. w, Taxus baccata cis pospolity 1 szt., Ulmus laevis wiąz szypułkowy 2 szt. 

Zestawienie pomników przyrody ożywionej oznaczone na planszy nr 2.1. 
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Tabela 1 Zestawienie pomników przyrody ożywionej 

Na podstawie: wizji terenowej w okresie października oraz listopada 2019, ewidencji założenia 

ogrodowo-parkowego w Henrykowie, Zakład Projektowo-Usługowo-Doradczy i Handlowy „Aura”, 

Wrocław 1994 oraz Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

L.p. 
Nazwa 
łacińska 

Nazwa 
polska 

Obwód 
pnia na 
wysokości 
130 cm 

Opis 
Podstawa prawna 
objęcia ochroną 

Dodatkowe 
uwagi 

1.  
Quercus 
robur 

dąb 
szypułkowy 

450 cm 

Na terenie parku leśnego, 
poza obrębem Zespołu 
Klasztornego Cystersów, 
usytuowany przy ścieżce 
dydaktycznej na 
niebieskim szlaku. Pomnik 
przyrody ożywionej. W 
obrębie korony widoczny 
posusz drobny oraz gruby. 
Liczne wyłamania. Rana 
po cięciach grubych 
konarów wykonywanych 
w przeszłości. 

Tytuł: 
Rozporządzenie nr 
11 Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 
8 sierpnia 2008 r. w 
sprawie 
ustanowienia 
pomników przyrody. 
Oznaczenie 
Dziennika 
Urzędowego: Dz. 
Urz. Woj. 
Dolnośląskiego Nr 
221 poz. 2494. 

Zachować 
ochronę. 

2.  
Quercus 
robur 

dąb 
szypułkowy 

420 cm 

Pomnik przyrody 
ożywionej. Wyłamany 
przewodnik. Liczne 
wyłamania i widoczne 
dawne cięcia na grubych 
konarach. Żywy jedne 
gruby konar nad ciągiem 
komunikacyjnym. 

Brak danych 
Zachować 
ochronę. 

3.  
Quercus 
robur 

dąb 
szypułkowy 

455 cm 

Pomnik przyrody 
ożywionej. W obrębie 
korony widoczny posusz 
drobny oraz gruby. Liczne 
wyłamania. Rana po 
cięciach grubych konarów 
wykonywanych w 
przeszłości. 

Brak danych 
Zachować 
ochronę. 

4.  
Quercus 
robur 

dąb 
szypułkowy 

443 cm 

Pomnik przyrody 
ożywionej. W obrębie 
korony widoczny posusz 
drobny oraz gruby. Liczne 
wyłamania. Rana po 
cięciach grubych konarów 
wykonywanych w 
przeszłości. 

Brak danych 
Zachować 
ochronę. 

5.  
Quercus 
robur 

dąb 
szypułkowy 

461 cm 

Pomnik przyrody 
ożywionej. W obrębie 
korony widoczny posusz 
drobny oraz gruby. Liczne 
wyłamania. Rana po 
cięciach grubych konarów 

Brak danych 
Zachować 
ochronę. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9E45288B-EC73-4C57-9A4C-EB6B0040ECB8. podpisany Strona 35



35 

wykonywanych w 
przeszłości. Otwarta rana 
od części odziomkowej do 
wysokości ok.15 m. 

6.  
Quercus 
robur 

dąb 
szypułkowy 

436 cm 

Pomnik przyrody 
zlokalizowany na terenie 
parku, w obrębie Zespołu 
Klasztornego Cystersów, 
usytuowany przy 
niewielkim budynku. 

Tytuł: 
Rozporządzenie nr 
11 Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 
8 sierpnia 2008 r. w 
sprawie 
ustanowienia 
pomników przyrody. 
Oznaczenie 
Dziennika 
Urzędowego: Dz. 
Urz. Woj. 
Dolnośląskiego Nr 
221 poz. 2494 

Zachować 
ochronę. 

7.  
Taxus 
baccata  

cis 
pospolity 

330 cm 

Pomnik przyrody 
zlokalizowany na terenie 
Zespołu Klasztornego 
Cystersów, w pobliżu 
pawilonu z letnią jadalnią 
opacką. W obrębie korony 
widoczny posusz. 

Tytuł: 
Rozporządzenie nr 
11 Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 
8 sierpnia 2008 r. w 
sprawie 
ustanowienia 
pomników przyrody. 
Oznaczenie 
Dziennika 
Urzędowego: Dz. 
Urz. Woj. 
Dolnośląskiego Nr 
221 poz. 2494 

Zachować 
ochronę. 

8.  
Ulmus 
laevis 

wiąz 
szypułkowy 

510 cm 

Drzewo złamane. Pomnik 
przyrody zlokalizowany na 
terenie parku, w obrębie 
Zespołu Klasztornego 
Cystersów, usytuowany 
przy drodze do klasztoru. 
Połamane drzewo 
obrośnięte jest 
bluszczem. W miejscu ran 
otwartych umieszczone 
figury. 

Tytuł: 
Rozporządzenie nr 
11 Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 
8 sierpnia 2008 r. w 
sprawie 
ustanowienia 
pomników przyrody. 
Oznaczenie 
Dziennika 
Urzędowego: Dz. 
Urz. Woj. 
Dolnośląskiego Nr 
221 poz. 2494 

Zachować 
ochronę. 

9.  
Ulmus 
laevis 

wiąz 
szypułkowy 

480 cm 

Pomnik przyrody 
ożywionej zlokalizowany 
w pobliżu wejścia na 
teren Zespołu 
Klasztornego Cystersów, 
w pobliżu Bramy Górnej. 
Drzewo rośnie na 
podniesieniu gruntu. 

Tytuł: 
Rozporządzenie nr 
11 Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 
8 sierpnia 2008 r. w 
sprawie 
ustanowienia 
pomników przyrody. 
Oznaczenie 
Dziennika 

Zachować 
ochronę. 
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Urzędowego: Dz. 
Urz. Woj. 
Dolnośląskiego Nr 
221 poz. 2494 

10.  
Quercus 
robur 

dąb 
szypułkowy 

617 cm 

Pomnik przyrody 
ożywionej zlokalizowany 
na terenie parku, w 
obrębie Zespołu 
Klasztornego Cystersów, 
usytuowany przy wejściu 
południowym 

Tytuł: 
Rozporządzenie nr 
11 Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 
8 sierpnia 2008 r. w 
sprawie 
ustanowienia 
pomników przyrody. 
Oznaczenie 
Dziennika 
Urzędowego: Dz. 
Urz. Woj. 
Dolnośląskiego Nr 
221 poz. 2494 

Zachować 
ochronę. 

11.  
Quercus 
robur 

dąb 
szypułkowy 

400 cm 

Pomnik przyrody 
ożywionej zlokalizowany 
w pobliżu wejścia na 
teren Zespołu 
Klasztornego Cystersów 
od strony ścieżki 
dydaktycznej na szlaku 
niebieskim. 

Tytuł: 
Rozporządzenie nr 
11 Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 
8 sierpnia 2008 r. w 
sprawie 
ustanowienia 
pomników przyrody. 
Oznaczenie 
Dziennika 
Urzędowego: Dz. 
Urz. Woj. 
Dolnośląskiego Nr 
221 poz. 2494 

Zachować 
ochronę. 

12.  
Quercus 
robur 

dąb 
szypułkowy 

brak 
danych 

Pomnik przyrody 
ożywionej zlokalizowany 
na terenie parku leśnego, 
poza obrębem Zespołu 
Klasztornego Cystersów, 
usytuowany przy ścieżce 
dydaktycznej 

Tytuł: 
Rozporządzenie nr 
11 Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 
8 sierpnia 2008 r. w 
sprawie 
ustanowienia 
pomników przyrody. 
Oznaczenie 
Dziennika 
Urzędowego: Dz. 
Urz. Woj. 
Dolnośląskiego Nr 
221 poz. 2494 

Zachować 
ochronę. 

Dokumentacja fotograficzna uzupełniająca informacje w tabeli została przedstawiona w załączniku nr 

VIII. 
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3.2.2. Zestawienie proponowanych pomników przyrody 

 Przeprowadzone badania studialne oraz wizja terenowa w okresie października oraz listopada 

2019, umożliwiła podanie proponowanych okazów drzew do objęcia ich formą ochrony przyrody w 

postaci uznania za pomnik przyrody ożywionej. Spośród poniższego zestawienia (tabela nr 2) znajdują 

się okazy drzew dorównujące wymiarami oraz walorami już istniejących pomników przyrody, a także 

kilka okazów posiadających szczególny walor na tle istniejącego starodrzewu. Wyodrębnione 

egzemplarze drzew posiadają wymiary zbliżone do istniejących pomników przyrody. Istotne byłoby 

dążenie do zachowania i ochrony danych okazów. 

 Łącznie wyodrębniono 26 egzemplarzy proponowanych pomników przyrody ożywionej: 

Quercus robur dąb szypułkowy 22 szt., Acer pseudoplatanus klon jawor 1 szt., Acer platanoides klon 

pospolity 2 szt., Thuja plicata żywonik olbrzymi 1 szt. 

 

Tabela 2 Zestawienie proponowanych pomników przyrody 

Na podstawie: wizji terenowej w okresie października oraz listopada 2019, ewidencji założenia 

ogrodowo-parkowego w Henrykowie, Zakład Projektowo-Usługowo-Doradczy i Handlowy „Aura”, 

Wrocław 1994  

L.p. Nazwa 
łacińska 

Nazwa 
polska 

Obwód 
pnia na 
wysoko
ści 130 
cm 

Opis Dodatkowe uwagi 

1.  
Acer 
pseudoplatanus 

klon jawor 495 cm 

Drzewo wyróżniające się w 
kontekście pobliskich okazów oraz 
swojego gatunku. Obrośnięty 
bluszczem. W obrębie korony drzewa 
widoczny drobny i gruby posusz, a 
także liczne wyłamania. Na pniu 
drzewa widoczna rana otwarta na 
wysokości ok. 10 m. Widoczne 
okorowania grubych konarów w 
obrębie korony drzewa. 

Propozycja 
uznania za 
pomnik przyrody 
ożywionej.  

2.  
Acer 
platanoides 

klon 
pospolity 

brak 
danych 

W obrębie korony drzewa widoczne 
liczne wyłamania oraz zawieszone 
konary. Widoczne stare rany, 
obecnie zabliźnione. Rozwidlenie V- 
kształtne na wysokości ok. 10 m. 

Propozycja 
uznania za 
pomnik przyrody 
ożywionej.  

3.  Quercus robur 
dąb 
szypułkowy 

brak 
danych 

W obrębie korony drzewa widoczne 
liczne wyłamania. Drzewo lekko 
pochylone ok. 10 st. Na grubych 
konarach widoczne okorowienia. 

Propozycja 
uznania za 
pomnik przyrody 
ożywionej.  

4.  Quercus robur 
dąb 
szypułkowy 

brak 
danych 

W obrębie korony drzewa widoczne 
liczne wyłamania oraz okorowienia 
na grubszych konarach. Drzewo 

Propozycja 
uznania za 
pomnik przyrody 
ożywionej.  
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zlokalizowane w pobliżu ciągu 
komunikacyjnego. 

5.  
Quercus robur 

dąb 
szypułkowy 

brak 
danych 

W obrębie korony drzewa widoczne 
liczne wyłamania oraz okorowienia 
na grubszych konarach. Drzewo 
zlokalizowane w pobliżu ciągu 
komunikacyjnego. 

Propozycja 
uznania za 
pomnik przyrody 
ożywionej.  

6.  
Quercus robur 

dąb 
szypułkowy 

490 cm 
Wyłamany przewodnik. Widoczne 
liczne wyłamania. Drzewo rośnie na 
skrapie. 

Propozycja 
uznania za 
pomnik przyrody 
ożywionej. 

7.  
Quercus robur 

dąb 
szypułkowy 

435 cm 

W obrębie korony drzewa widoczne 
liczne wyłamania oraz okorowienia 
na grubszych konarach. Drzewo 
zlokalizowane w pobliżu ciągu 
komunikacyjnego. 

Propozycja 
uznania za 
pomnik przyrody 
ożywionej.  

8.  Quercus robur 
dąb 
szypułkowy 

brak 
danych 

W obrębie korony drzewa widoczne 
liczne wyłamania oraz okorowienia 
na grubszych konarach. U nasady 
pnia wrastająca leszczyna pospolita. 

Propozycja 
uznania za 
pomnik przyrody 
ożywionej.  

9.  
Quercus robur 

dąb 
szypułkowy 

345 cm 
W obrębie korony drzewa widoczne 
liczne wyłamania oraz okorowienia 
na grubszych konarach. 

Propozycja 
uznania za 
pomnik przyrody 
ożywionej.  

10.  
Quercus robur 

dąb 
szypułkowy 

463 cm 
W obrębie korony drzewa widoczne 
liczne wyłamania oraz okorowienia 
na grubszych konarach. 

Propozycja 
uznania za 
pomnik przyrody 
ożywionej.  

11.  
Quercus robur 

dąb 
szypułkowy 

410 cm 
W obrębie korony drzewa widoczne 
liczne wyłamania oraz okorowienia 
na grubszych konarach. 

Propozycja 
uznania za 
pomnik przyrody 
ożywionej.  

12.  
Quercus robur 

dąb 
szypułkowy 

335 cm 
W obrębie korony drzewa widoczne 
liczne wyłamania oraz okorowienia 
na grubszych konarach. 

Propozycja 
uznania za 
pomnik przyrody 
ożywionej. 

13.  
Quercus robur 

dąb 
szypułkowy 

365 cm 
W obrębie korony drzewa widoczne 
liczne wyłamania oraz okorowienia 
na grubszych konarach. 

Propozycja 
uznania za 
pomnik przyrody 
ożywionej.  

14.  
Quercus robur 

dąb 
szypułkowy 

360 cm 
W obrębie korony drzewa widoczne 
liczne wyłamania oraz okorowienia 
na grubszych konarach. 

Propozycja 
uznania za 
pomnik przyrody 
ożywionej. 
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15.  
Quercus robur 

dąb 
szypułkowy 

395 cm 
W obrębie korony drzewa widoczne 
liczne wyłamania oraz okorowienia 
na grubszych konarach. 

Propozycja 
uznania za 
pomnik przyrody 
ożywionej. 

16.  
Quercus robur 

dąb 
szypułkowy 

370 cm 

W obrębie pnia drzewa widoczne 
znaczne uszkodzenie, rana otwarta. 
Drzewo zlokalizowane w pobliżu 
ciągu komunikacyjnego. 

Propozycja 
uznania za 
pomnik przyrody 
ożywionej. 

17.  
Quercus robur 

dąb 
szypułkowy 

450 cm 
W obrębie korony drzewa widoczne 
liczne wyłamania. Na grubych 
konarach widoczne okorowienia. 

Propozycja 
uznania za 
pomnik przyrody 
ożywionej.  

18.  
Quercus robur 

dąb 
szypułkowy 

405 cm 
W obrębie korony drzewa widoczne 
liczne wyłamania oraz okorowienia 
na grubszych konarach. 

Propozycja 
uznania za 
pomnik przyrody 
ożywionej. 

19.  
Quercus robur 

dąb 
szypułkowy 

670 cm 
W obrębie korony drzewa widoczne 
liczne wyłamania. Na grubych 
konarach widoczne okorowienia. 

Propozycja 
uznania za 
pomnik przyrody 
ożywionej. 

20.  Quercus robur 
dąb 
szypułkowy 

425 cm 
W obrębie korony drzewa widoczne 
liczne wyłamania oraz okorowienia 
na grubszych konarach. 

Propozycja 
uznania za 
pomnik przyrody 
ożywionej.  

21.  Quercus robur 
dąb 
szypułkowy 

450 cm 
W obrębie korony drzewa widoczne 
liczne wyłamania. Na grubych 
konarach widoczne okorowienia. 

Propozycja 
uznania za 
pomnik przyrody 
ożywionej. 

22.  Quercus robur 
dąb 
szypułkowy 

499 cm 
W obrębie korony drzewa widoczne 
liczne wyłamania. Na grubych 
konarach widoczne okorowienia. 

Propozycja 
uznania za 
pomnik przyrody 
ożywionej.  

23.  Quercus robur 
dąb 
szypułkowy 

530 cm 
W obrębie korony drzewa widoczne 
liczne wyłamania oraz okorowienia 
na grubszych konarach. 

Propozycja 
uznania za 
pomnik przyrody 
ożywionej.  

24.  Quercus robur 
dąb 
szypułkowy 

580 cm 
W obrębie korony drzewa widoczne 
liczne wyłamania oraz okorowienia 
na grubszych konarach. 

Propozycja 
uznania za 
pomnik przyrody 
ożywionej.  

25.  
Thuja plicata 

żywotnik 
olbrzymi 

247 cm 
W obrębie korony drzewa widoczne 
liczne wyłamania. Na grubych 
konarach widoczne okorowienia. 

Propozycja 
uznania za 
pomnik przyrody 
ożywionej.  
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26.  

Acer 
platanoides 
'Schwedleri' 

klon 
pospolity 
'Schwedleri' 

410 cm 

W obrębie korony drzewa widoczne 
liczne wyłamania. Na grubych 
konarach widoczne okorowienia. 
Drzewo zlokalizowane w pobliżu 
ciągu komunikacyjnego, w strefie 
reprezentacyjnej. 

Propozycja 
uznania za 
pomnik przyrody 
ożywionej. 

Dokumentacja fotograficzna uzupełniająca informacje w tabeli została przedstawiona w załączniku nr 

IX. 

 

3.2.3. Zestawienie wyróżniających się pojedynczych drzew 

 Przeprowadzone badania studialne oraz wizja terenowa w okresie października oraz listopada 

2019, umożliwiła wyodrębnienie cennych okazów drzew znajdujących się na przedmiotowym terenie 

(tabela nr 3). 

 Łącznie wyodrębniono 7 egzemplarzy wyróżniających się pojedynczych drzew: Fraxinus 

excelsior jesion wyniosły 1 szt., Quercus robur dąb szypułkowy 5 szt., Picea abies świerk pospolity 1 szt. 

Zestawienie wyróżniających się pojedynczych drzew oznaczone na planszy nr 3. 

Tabela 3 Zestawienie wyjątkowych okazów drzew 

Na podstawie: wizji terenowej w okresie października oraz listopada 2019, ewidencji założenia 

ogrodowo-parkowego w Henrykowie, Zakład Projektowo-Usługowo-Doradczy i Handlowy „Aura”, 

Wrocław 1994  

L.p. 
Nazwa 
łacińska 

Nazwa 
polska 

Obwód 
pnia na 
wysokości 
130 cm 

Opis Element wyróżniający 

1.  
Fraxinus 
excelsior 

jesion 
wyniosły 

brak 
danych 

Drzewo zlokalizowane przy 
głównej alei prowadzącej do 
zabudowań klasztornych. W 
obrębie pnia drzewa widoczna 
zabliźniona rana na wys. ok. 1 m, o 
wysokości ok. 120 cm i szerokości 
50 cm, kolejna u nasady pnia, w 
części odziomkowej. Korona z 
widocznymi wyłamaniami oraz 
zabiegach pielęgnacyjnych na 
grubszych i cieńszych konarach. 
Drzewo pochylone ok. 10 st. 

Drzewo wyróżnia się na tle 
starodrzewia dębowego. 
Stanowi dominantę w 
nasadzeniach przy głównej 
alei, zarówno pod 
względem 
wysokościowym jak i 
kolorystycznym. 

2.  
Quercus 
robur 

dąb 
szypułkowy 

brak 
danych 

W obrębie korony drzewa 
widoczne liczne wyłamania oraz 
znaczne okorowienia na grubszych 
konarach oraz pniu drzewa. Stan 
fitosanitarny drzewa określony 
jako zły. 

Drzewo stanowi 
interesującą formę. 
Propozycja pozostawienia 
jako świadka. 

3.  
Quercus 
robur 

dąb 
szypułkowy 

brak 
danych 

 

Drzewo stanowi 
interesującą formę. 
Propozycja pozostawienia 
jako świadka. 

4.  
Quercus 
robur 

dąb 
szypułkowy 

brak 
danych 

 
Drzewo stanowi 
interesującą formę. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9E45288B-EC73-4C57-9A4C-EB6B0040ECB8. podpisany Strona 41



41 

Propozycja pozostawienia 
jako świadka. 

5.  
Quercus 
robur 

dąb 
szypułkowy 

brak 
danych 

 

Drzewo stanowi 
interesującą formę. 
Propozycja pozostawienia 
jako świadka. 

6.  
Quercus 
robur 

dąb 
szypułkowy 

380 cm 

Drzewo rosnące w formie 
soliterowej, na otwartej 
przestrzeni, polanie. Przy pniu 
drzewa wrośnięta trzmielina 
pospolita. 

Wyróżniająca się forma 
drzewa. Dominanta w 
przestrzeni. 

7.  
Picea 
abies 

świerk 
pospolity 

brak 
danych 

 
Wyróżniająca się forma 
drzewa. Dominanta w 
przestrzeni. 

Dokumentacja fotograficzna uzupełniająca informacje w tabeli została przedstawiona w załączniku nr 

X. 

 

3.2.4. Zestawienie wyróżniających się grup drzew 

 Przeprowadzone badania studialne oraz wizja terenowa w okresie października oraz listopada 

2019, umożliwiła wyodrębnienie wyróżniających się grup drzew znajdujących się na przedmiotowym 

terenie. 

 Pod względem wyróżniających się grup drzew iglastych wyodrębniono 14 zgrupowań drzew 

jednogatunkowych, w tym 12 grup obejmującą nasadzenia Picea abies świerka pospolitego, 1 grupa 

Juniperus communis jałowca pospolitego, 1 grupa Pinus nigra sosna czarna. Dane zadrzewiania 

wyodrębnione zostały głównie przez wzgląd na ich znaczną powierzchnię w otoczeniu odmiennego 

gatunkowo otoczenia, przez co ich walor jest znacznie uwydatniony. 

W obrębie grupy drzew liściastych zidentyfikowano wyróżniające się 4 założenia w składzie 

gatunkowym zarówno jedno jak i wielogatunkowym. Grupa nr 1 obejmuje zgrupowanie 5 drzew w 

gatunku Quercus robur dąb szypułkowy. Wyróżniająca się skupina pięciu drzew, stanowi subdominantę 

w przestrzeni. Wyodrębniona grupa nr 2 złożona z gatunków: Fraxinus excelsior jesion wyniosły, Prunus 

domestica czeremcha pospolita, Betula pendula brzoza brodawkowata, stanowi akcent, uwydatniony 

lokalizacją oraz akcentem kolorystycznym w przestrzeni. Pozostałe wyodrębnione grupy drzew 

wyodrębnione zostały przez wzgląd na ich znaczną powierzchnię w otoczeniu odmiennego gatunkowo 

otoczenia.  

Zestawienie wyróżniających się grup drzew (Numeracja oraz skład gatunkowy zgodny z częścią 

graficzną – plansza nr 3): 

Grupy drzew iglastych 

1. Picea abies świerk pospolity 

2. Picea abies świerk pospolity 

3. Picea abies świerk pospolity 

4. Pinus nigra sosna czarna 

5. Picea abies świerk pospolity 

6. Picea abies świerk pospolity 

7. Picea abies świerk pospolity 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9E45288B-EC73-4C57-9A4C-EB6B0040ECB8. podpisany Strona 42



42 

8. Picea abies świerk pospolity 

9. Picea abies świerk pospolity 

10. Picea abies świerk pospolity 

11. Picea abies świerk pospolity 

12. Picea abies świerk pospolity 

13. Juniperus communis jałowiec pospolity 

14. Picea abies świerk pospolity 

Grupy drzew liściastych 

1. Quercus robur dąb szypułkowy 

2. Fraxinus excelsior jesion wyniosły, Prunus domestica czeremcha pospolita, Betula pendula brzoza 

brodawkowata 

3. Quercus robur dąb szypułkowy 

4. Quercus robur dąb szypułkowy 

Grupy drzew mieszanych 

1. Populus alba topola biała, Quercus robur dąb szypułkowy, Picea abies świerk pospolity 

2. Quercus robur dąb szypułkowy, Picea abies świerk pospolity 
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  Dokumentacja fotograficzna 

Grupy drzew liściastych 

 
Ryc. 75 Grupa drzew liściastych nr 1 Quercus robur dąb szypułkowy, Autor: Daria Słonina, 28.10.2019 

 
Ryc. 76 Grupa drzew liściastych nr 2 Fraxinus excelsior jesion wyniosły, Prunus domestica czeremcha pospolita, Betula 
pendula brzoza brodawkowata, Autor: Daria Słonina, 28.10.2019 
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Grupy drzew mieszanych 

 

 

Ryc. 77 Grupa drzew mieszanych nr 1 Populus alba topola biała, Quercus robur dąb szypułkowy, Picea abies świerk 
pospolity, Autor: Daria Słonina, 02.11.2019 

 

3.2.5. Zestawienie chronionych gatunków roślin i zwierząt 

 

Ochrona gatunkowa, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody ma na celu zabezpieczenie dziko 

występujących gatunków roślin i zwierząt, w szczególności rzadkich i zagrożonych wyginięciem 

gatunków. Istotne jest także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej.  

Wykorzystując dostępne źródła informacji dotyczące wykazu chronionych gatunków roślin i 

zwierząt (inwentaryzacje przyrodnicze, dane o obszarach siedliskowych dla Natury 2000, artykuły 

naukowe) w obrębie przedmiotowego terenu wyróżnić można kilka gatunków chronionych roślin i 

zwierząt (tabelka nr 4). 

Analizując florę wraz z wyodrębnionymi gatunkami chronionymi w obrębie przedmiotowego 

terenu nie można jednoznacznie wskazać miejsc ich występowania. Bluszcz pospolity Hedera helix 

zauważono w części podszytu i niższego piętra drzewostanu na wiekowych egzemplarzach drzew, 

jednak od 2014 roku nie podlega one już ochronie gatunkowej. Podobnie inne gatunki roślin 

występujące w przedmiotowym terenie takie jak: Asarum europaeum kopytnik pospolity, Convallaria 
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majalis konwalia majowa, Galium odoratum przytulia (marzanka) wonna, Frangula alnus kruszyna 

pospolita, od roku 2014 nie podlegają już ochronie gatunkowej. Zachowana forma ochrony gatunkowej 

obejmuje egzemplarze cisa pospolitego Taxus baccata, który w Polsce jest gatunkiem najwcześniej 

objętym ochroną, bowiem chroniony jest od 1423 roku. 

Pod względem gatunków chronionych zwierząt wyszczególniono kilka gatunków owadów oraz 

ptaków i nietoperzy. Dokładna lokalizacja wyodrębnionych gatunków nie jest możliwa pod względem 

dostępnych materiałów. Zaleca się zatem przeprowadzenie dodatkowego opracowania określającego 

stanowiska chronionych gatunków roślin oraz zwierząt. 

Na podstawie Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Henryków, dla terenu parku 

wyodrębniono dwa gatunki owadów z rzędu motyle Lepidoptera. Modraszek nausitous Maculinea 

nausithous  oraz modraszek telejus Maculinea teleius spotkać można na polanach w obrębie parku w 

Henrykowie. Istniejące wilgotne łąki stanowią preferowane siedlisko dla danego gatunku.  Z rzędu 

chrząszczy Coleoptera licznie występującym okazem na przedmiotowym terenie jest pachnica dębowa 

Osmoderma eremita.  Chrząszcza zaobserwować można w sędziwych dębach szypułkowych również 

pomnikach przyrody. Wskazane by było utworzenie grupowego pomnika przyrody dla ochrony siedlisk 

obecnych i potencjalnych pachnicy dębowej. Istotna jest także ochrona martwych egzemplarzy drzew, 

pozostawiając je w formie świadków. 

Zestawienie obejmuje również gatunki ptaków. Odnotowano występowanie dzięcioła 

zielonosiwego Picus canus, dzięcioła czarnego Dryocopus martius, dzięcioła średniego Dendrocopos 

medius we większych drzewostanach liściastych oraz mieszanych. Istotne dla ochrony gatunku jest 

pozostawienie sędziwych drzew, zwłaszcza siedlisk: buczyny, grądy, łęgi. Ponadto istotne jest 

pozostawianie martwych egzemplarzy drzew, również drzew cechujących się miękkim drewnem. 

Ponadto wyodrębniono muchołówka białoszyja Ficedula albicollis, którego ochrona siedliska wymaga 

zachowania starych drzewostanów liściastych i mieszanych, w tym buczyn, grądów, jaworzyn, łęgów 

oraz olsów. 

Pod względem występujących gatunków chronionych nietoperzy w obrębie Henrykowa 

odnotowano stosunkowo liczne stanowiska karlika malutkiego Pipistrellus pipistrellus, mroczka 

późnego Eptesicus serotinus, gacka brunatnego Plecotus auritus, nocka dużego Myotis myotis. 

Żerowanie nietoperzy zauważyć można nad ciekami wodnymi oraz na otwartych przestrzeniach, a 

także ich trasy sezonowych migracji możliwe wzdłuż leśnych korytarzy. W dalszej ochrony gatunków 

należałoby zaadaptować siedliska poprawiając warunki bytowania i bezpieczeństwo danych gatunków. 

Natomiast w zakresie terenu zabudowanego zalecana byłaby wymiana pokrycia dachu, montaż 

platform ułatwiających zbieranie guana. 

(Plan Urządzenia Lasu Dla Nadleśnictwa Henryków na okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 
2019 r., Program Ochrony Przyrody Opracowano W Biurze Urządzania Lasu I Geodezji Leśnej, 
Brzeg 2010). 
 

(Marcin Kadej, Rafał Ruta, Adam Malkiewicz, Adrian Smolis, Radosław Stelmaszczyk, Dariusz 
Tarnawski, Katarzyna Żuk, Jarosław Kania, Tomasz Suchan, Nowe dane o występowaniu 
pachnicy dębowej Osmoderma eremita (SCOPOLI, 1763) (Coleoptera, Scarabaeidae) na 
Dolnym Śląsku, Przyroda Sudetów, Tom 10, 2007). 
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  Zestawienie chronionych gatunków roślin i zwierząt 

 

Tabela 4 Zestawienie chronionych gatunków roślin i zwierząt 

Na podstawie: wizji terenowej w okresie października oraz listopada 2019, Planu Urządzenia Lasu dla 

Nadleśnictwa Henryków, na okres od 1 Stycznia 2010 r. Do 31 Grudnia 2019 r. Brzeg 2010 

 

L.p. 
Nazwa 
łacińska 

Nazwa polska Lokalizacja 
Rodzaj 
ochrony 

Rodzaj zagrożenia 

Flora 

1.  
Taxus 
baccata 

cis pospolity 
Pojedyncze stanowiska 
w obrębie parku 

Gatunek 
objęty 
ochroną 
częściową 

Nadmierne 
wykorzystanie drewna 
cisowego 

Fauna 

1.  
Maculinea 
nausithous   

modraszek 
nausitous 

Polany w obrębie 
parku 

Gatunek 
niższego 
ryzyka 

Zmiany warunków 
środowiska - zmiany 
stosunków wodnych, 
osuszanie lub  zalesianie 
polan, zaprzestanie ich 
koszenia lub wypasu 

2.  
Maculinea 
teleius 

modraszek 
telejus 

Polany w obrębie 
parku 

Gatunek 
objęty 
ochroną ścisłą 

Zmiany warunków 
środowiska - zmiany 
stosunków wodnych, 
osuszanie lub  zalesianie 
polan, zaprzestanie ich 
koszenia lub wypasu 

3.  
Osmoderma 
eremita 

pachnica 
dębowa 

Sędziwe okazy dębów 
szypułkowych w 
obrębie parku 

Gatunek 
objęty 
ochroną ścisłą 

Usuwanie starych, 
dziuplastych drzew 
liściastych, w 
szczególności dębów 
szypułkowych 

4.  Picus canus 
dzięcioł 
zielonosiwy 

Większych 
drzewostanach 
liściastych oraz 
mieszanych obrębie 
parku 

Gatunek 
objęty 
ochroną ścisłą 

Usuwanie starych, 
martwych i 
obumierających drzew 

5.  
Dryocopus 
martius 

dzięcioł czarny 

Większych 
drzewostanach 
liściastych oraz 
mieszanych obrębie 
parku 

Gatunek 
objęty 
ochroną ścisłą 

Usuwanie starych, 
martwych i 
obumierających drzew 

6.  
Dendrocopos 
medius 

dzięcioł średni 

Większych 
drzewostanach 
liściastych oraz 
mieszanych obrębie 
parku 

Gatunek 
objęty 
ochroną ścisłą 

Usuwanie starych, 
martwych i 
obumierających drzew 

7.  
Ficedula 
albicollis 

muchołówka 
białoszyja 

Większych 
drzewostanach 
liściastych oraz 
mieszanych obrębie 
parku 

Gatunek 
objęty 
ochroną ścisłą 

Usuwanie starych, 
martwych i 
obumierających drzew 
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8.  
Ficedula 
albicollis 

muchołówka 
białoszyja 

Większych 
drzewostanach 
liściastych oraz 
mieszanych obrębie 
parku 

Gatunek 
objęty 
ochroną ścisłą 

Usuwanie starych, 
martwych i 
obumierających drzew 

9.  
Pipistrellus 
pipistrellus 

karlik malutki 

Henryków, siedliska 
żerowania nad ciekami 
wodnymi, nad otwartą 
przestrzenią oraz 
wzdłuż leśnych 
korytarzy 

Gatunek 
objęty 
ochroną ścisłą 

Prowadzenie remontów 
z wykorzystywaniem 
toksycznych środków 
oraz likwidowanie 
otworów wlotowych do 
schronień 

10.  
Eptesicus 
serotinus 

mroczek 
późny 

Henryków, siedliska 
żerowania nad ciekami 
wodnymi, nad otwartą 
przestrzenią oraz 
wzdłuż leśnych 
korytarzy 

Gatunek 
objęty 
ochroną ścisłą 

Prowadzenie remontów 
z wykorzystywaniem 
toksycznych środków 
oraz likwidowanie 
otworów wlotowych do 
schronień 

11.  
Plecotus 
auritus 

gacek 
brunatny 

Henryków, siedliska 
żerowania nad ciekami 
wodnymi, nad otwartą 
przestrzenią oraz 
wzdłuż leśnych 
korytarzy 

Gatunek 
objęty 
ochroną ścisłą 

Prowadzenie remontów 
z wykorzystywaniem 
toksycznych środków 
oraz likwidowanie 
otworów wlotowych do 
schronień 

12.  
Myotis 
myotis 

nocek duży 

Henryków, siedliska 
żerowania nad ciekami 
wodnymi, nad otwartą 
przestrzenią oraz 
wzdłuż leśnych 
korytarzy 

Gatunek 
objęty 
ochroną ścisłą 

Prowadzenie remontów 
z wykorzystywaniem 
toksycznych środków 
oraz likwidowanie 
otworów wlotowych do 
schronień 

 

3.3. Zestawienie szlaków turystycznych 
 

  Europejski szlak Cystersów ER-8 – rowerowy 

Przez Henryków przebiega trasa rowerowa ER-8 Szlak Cystersów. Odcinek trasy przebiegający przez 

park pokrywa się z niebieskim szlakiem turystycznym 

 

  Europejski szlak Cystersów – samochodowy 

Przez Henryków przebiega samochodowy Szlak Cysterski – obejmujący klasztory zakonu Cystersów na 

terenie Europy 

 

  czerwony szlak rowerowy 

Czerwony szlak rowerowy Henryków-Ziębice (pętla). Szlak o długości 51 km. Szlak biegnie przez park. 

 

  zielony szlak rowerowy 

Zielony szlak rowerowy Henryków-Ciepłowody (pętla). Szlak o długości 29 km. Na terenie Henrykowa 

szlak biegnie przez ulice: Księcia Bolka, Henryka Brodatego, Polną. 

 

  ścieżka edukacyjna 

Na obszarze parku w Henrykowie znajduje się ścieżka edukacyjna. Jest ona podzielona na trzy trasy: 

ścieżkę czerwoną szlakiem rodzimych drzew, ścieżkę pomarańczową szlakiem fauny oraz ścieżkę 
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fioletową szlakiem roślin chronionych. Szlak wyposażony jest w tablice informacyjne, stoły z ławami 

oraz kosze na śmieci. 

 

 

Ryc. 1 ścieżka edukacyjna w parku 
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Ryc. 2  ścieżka edukacyjna – szlakiem rodzimych drzew 

  szlaki turystyczne piesze 

Przez teren Henrykowa przebiegają dwa piesze szlaki turystyczne – zielony i niebieski. Szlak zielony 

znajduje się za północno-wschodnią granicą parku, w okolicach dworca kolejowego. Szlak niebieski – 

Biały Kościół-Ząbkowice Śląskie, o długości 58 km przebiega przez park, na odcinku wewnątrz parku 

pokrywając się ze szlakiem rowerowym ER-8. 
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3.4. Ocena współczesnych przekształceń 

3.4.1. Określenie obszarów/miejsc nadmiernej koncentracji reklam 

Przestrzenią szczególnie narażoną na niekontrolowane działania reklamowe są strefy wjazdowe do 

Henrykowa, zarówno od południa jak i północy. 

Obszar południowego wjazdu do miasteczka 

1. Dojazd od południa na historyczny  teren  miasteczka i jednocześnie na obrzeża opactwa, z kierunku 

Nowego Dworu i Ziębic. Elewacje budynków zakładu produkcyjnego uprawy borówki zlokalizowane po 

południowej stronie drogi, naprzeciwko XVIII wiecznych murów opactwa, stały się eksponowanymi   

nośnikami reklamowymi informującymi o przemysłowym charakterze tego terenu. 

2. Przy wjeździe do miasteczka od strony południowej – teren przed  murem opactwa i dwiema 

bramami Ogrodu Opata, w strefie parkingu - reklamy i informacje dotyczące opactwa o niskim 

poziomie dbałości o formę, bez zachowania spójności wizualnej. 

 
Il. 1. Wjazd do Henrykowa - historycznego założenia cysterskiego od strony południowej. Budynki zakładu 

produkcyjnego. Agresywna forma reklamy niszczy wartości kulturowe południowych obrzeży opactwa. [fot. A. 

Lewicka, 08.2019] 

 

 

 

Il. 2.  Wjazd do Henrykowa od strony południowej. Parking. Przypadkowa lokalizacja tablic informacyjnych na tle 

XVIII wiecznego południowego muru opactwa. [fot. A. Lewicka, 08.2019] 
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3. Strefa przed pomnikiem ofiar I Wojny Światowej jest miejscem lokalizacji tablic informujących 

o lokalnie realizowanych środkach unijnych ale również okazjonalnie bilbordów przedwyborczych; 

nośniki te z kierunku najazdu od północy  zasłaniają założenie pomnikowe.   

 

 

 

Il. 3.  Południowy odcinek ul. H. Brodatego. Pomnik ofiar I Wojny Światowej. Tablice informacyjne na linii 

widoku monumentu. [źródło: GoogleEarth] 

Il. 4: Wjazd do Henrykowa od strony południowej. Parking. Tablice informacyjne na tle XVIII wiecznego 

południowego muru opactwa. [fot. A. Lewicka, 08.2019] 
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Obszar  wjazdu na główną ulicę Henryka Brodatego od strony północnej 

4. Przy północnym odcinku ul. Henryka Brodatego znajduje się zgrupowanie lokali usługowych 

w parterach kamieniczek, z przewagą sklepów spożywczych, począwszy od Bramy Górnej aż do placyku 

przed Bramą Dolną, z natężeniem po stronie nieparzystej ulicy, czyli właśnie po stronie obu Bram. 

Pojawiają się agresywne, wielkopowierzchniowe  reklamy na szczytach, elewacjach frontowych 

i witrynach samych sklepów / punktów usługowych. 

 

 
Il. 6.  Północny odcinek ul. H. Brodatego. Zabudowa wschodniej pierzei. Agresywna reklama na frontach 

domów i witrynach sklepowych. [fot. A. Lewicka, 08.2019] 

 

Il. 5. Skrzyżowanie ul. H. Brodatego i ul. Polnej. Enklawa lokali usługowych w parterach budynków. Skupisko 

agresywnej w formie reklamy. [fot. A. Lewicka, 08.2019] 
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5. Brama Górna - reprezentacyjny wjazd na teren klasztoru. Tablica informacyjna o niepasującej do 

miejsca stylistyce oraz dodatkowe informacje wizualne w oknach budynku. Brak spójności wizualnej 

oraz stosownej formy, nośników reklamy informujących o obiektach historycznych i funkcji w nich się 

znajdujących na terenie samego opactwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il. 7.  Brama Górna. Tablica informująca o wjeździe na teren klasztoru. Inne nośniki reklamy w oknach budynku. 

Brak stosownej formy. [fot. A. Lewicka, 08.2019] 
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6. Różnorodność tabliczek informacyjnych na terenie samego opactwa. Brak spójności wizualnej oraz 

stosownej formy, nośników reklamy informujących o obiektach historycznych i  funkcji w nich się 

znajdujących. 

 

  

 

Il. 8.   Oficyna zachodnia od strony umocnionej Oławy. Wejście z szyi bramnej Bramy Górnej w strefę 

rzemieślniczą. Tabliczki informacyjne na elewacji XVII wiecznego budynku. Brak spójności wizualnej i stosownej 

formy. [fot. A. Lewicka, 08.2019] 

 

Il. 9.  Brama Południowa. Wejście na teren opactwa. Tablice informacyjne. Mocowanie bezpośrednio do 

kamiennego lica muru. Brak spójności wizualnej oraz stosownej formy. [fot. A. Lewicka, 08.2019] 
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3.4.2. Określenie obszarów/miejsc charakteryzujących się dezinformacją przestrzenną, 

chaosem informacyjnym - degradacja układu kompozycyjnego, dominant, otwarć 

widokowych itp. 

1. Przestrzeń przed bramami południowymi Ogrodu Opackiego 

Niegdyś reprezentacyjna Brama Główna do Ogrodu Opata wraz z bramą gospodarczą. Jako zespół 

dominant posiadały przedpole wjazdowe i ekspozycyjne. Obecnie przestrzeń ta zdominowana jest 

przez aranżację parkingu, przystanku autobusowego, zieleń i tablice informacyjne, cechuje ją pełna 

degradacja i odejście od pierwotnego układu funkcyjnego i kompozycyjnego. 

 

 

Il. 10.  Ogród opata. Wjazd reprezentacyjny przez główną bramę od południa, na osi pawilonu. 

Wjazd zaakcentowany szpalerem drzew. [źródło: rysunek F.B. Wernera, ok 1737, biuro parafii 

w Henrykowie] 

 

Il. 11.  Wjazd na teren opactwa od południa. Parking. Widoczna brama reprezentacyjna do Ogrodu 

Opata, dalej brama gospodarcza, z trójkątnym naczółkiem. Brak wyeksponowania tych akcentów 

w przestrzeni. Zasłonięcie przez zieleń, zdominowane urządzeniem parkingu. [fot. A. Lewicka, 

08.2019] 
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2. Brama Południowa i staw Hälder 

Brama Południowa z pocz. XVIII w. w kompozycji z sąsiadującym stawem Hälder i murem arkadowym 

stanowiła niegdyś główny wjazd na teren opactwa od strony południowej; obecnie przejazd przez 

budynek bramy - główną dominantę tej przestrzeni, jest zamurowany, a sam obiekt użytkowany jako 

mieszkalny; również staw Hälder, w którego tafli wody odbijały się niegdyś malowniczo arkady 

"akweduktu" po wyschnięciu kanału zasilającego stał się suchą niecką. [il. 13. - 15.] 

 

 

Il. 14.  Dawna Brama Południowa. Obecnie przebudowana na cele mieszkalne. Wjazd na teren opactwa 

przeniesiony na prawą stronę. Po lewej, osuszony Staw Hälder z powodu braku zasilania zbiornika. [fot. A. 

Lewicka, 08.2019] 

 

Il. 12.  Brama Południowa ze Stawem Hälder 

z murem z przepływowymi arkadami.[fot. A. 

Lewicka, 08.2019] 

Il. 13.  Wjazd od południa na teren klasztoru przez budynek furty 

klasztornej - Bramę Południową. Obok niej Staw Hälder. [źródło:  

rys. F.B. Wernera, ok 1737, biuro parafii w Henrykowie] 
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3. Święty Most i Wielki Staw 

Wielka Grobla nad Wielkim Stawem w k. XVIII w. na skutek powodzi został przerwana. Zaraz po tym 

wydarzeniu zastąpiono wyrwę czteroprzęsłowym, kamiennym mostem, nazwanym od figur rzeźb na 

nim stojących - św. Jana Nepomucena i św. Wawrzyńca - Mostem Świętym. Kamienne mosty z figurami 

świętych stanowią mocno zakorzeniony w tradycji Śląska element przestrzenny [np. Most św. Jana na 

Młynówce w Kłodzku czy most zamkowy w Niemodlinie]. Przejazd przez most sygnalizował wjazd 

w historyczną strefę zespołu cysterskiego a sam most stanowił dominantę nad rozpościerającym się od 

południa Wielkim Stawem. Niegdyś silnie oddziaływający w krajobrazie, obecnie ogołocony 

z elementów wyróżniających go w przestrzeni, pozostaje niemal niezauważalny, rozpoznawalny 

jedynie przez zabezpieczające metalowe barierki. 

 

Il. 16.  Święty Most. Kamienny, czteroprzęsłowy. Figury św. Jana Nepomucena i św. Wawrzyńca. Niegdyś sygnał 

wjazdu na historyczny teren założenia cysterskiego.[źródło: pocztówka z pocz. XX w.] 

 

Il. 15.  Święty Most obecnie. Przejazd od strony Ziębic do Henrykowa.[źródło: GoogleEarth] 
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4. Brama Górna w pierzei wschodniej 

Brama Górna otwierała wjazd wiodący na Wielki Dziedziniec będący placem klasztornym i kościelnym. 

Cebulasty hełm Bramy Górnej stanowił do XIX w. dominantę górującą nad parterową, jednolitą pierzeją 

domów rzemieślniczych. W wieku XIX i XX kamienice sąsiadujące z bramą zaczęły przybierać inne formy, 

dorównując  jej wysokością  bądź  przewyższając. Nastąpiła  dezinformacja przestrzenna ponieważ 

pierwotnie najważniejszy i dominujący w pierzei, zauważalny z oddalenia budynek bramy wciśnięty 

został w zabudowę tej samej wysokości bądź wyższą tracąc cechy dominowania czego domaga się 

bardzo wyrazista i dynamiczna forma jego hełmu. Brama wtórnie oflankowana kamiennymi figurami 

św. Benedykta i św. Bernardyna. 

 

Il. 18.   Pierzeja wschodnia głównej drogi. Zwarta, jednolita zabudowa domów rzemieślników. Dominantę 

stanowi cebulasty hełm budynku bramy wiodącej dalej na Wielki Dziedziniec. [źródło: rycina J.G. Mertza wg 

rys. F.B. Wernera, 1737] 

 

Il. 17.  Pierzeja wschodnia ul. H. Brodatego. Budynek Bramy Górnej niegdyś górujący, obecnie zdominowany 

wysokościowo przez zabudowę sąsiednią. Widok od południa. [fot. A. Lewicka, 08.2019] 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9E45288B-EC73-4C57-9A4C-EB6B0040ECB8. podpisany Strona 59



59 

5. Krucyfiks i kolumna Maryjna po stronie zachodniej ul. H. Brodatego 

Do wieku XIX jedynymi elementami po stronie zachodniej głównej drogi osady były m.in.: spichlerz 

i pochodzące również z 1. poł. XVIII w. obiekty pomnikowe - kolumna maryjna, i krucyfiks. Stanowiły 

one wówczas dominanty orientujące w przestrzeni zdefiniowanej przez długą niską, jednostajną 

pierzeję wschodnią. W wieku XIX krzyż stojący na osi Bramy Górnej i silnie oddziałujący na otoczenie, 

zyskał sąsiedztwo zabudowań [obecnie domy przy ul. H. Brodatego 34 i 36] i został zagłuszony zielenią, 

tym samym tracąc pierwotne znaczenie w przestrzeni i krajobrazie kulturowym. Został oderwany od 

kompozycji, jaką tworzył z Bramą Górną. Również kolumna maryjna, charakterystyczna dla Śląska tego 

okresu, w XIX w. zyskała  sąsiedztwo budynku, znajdując się obecnie na jego posesji. [dawna szkoła 

podstawowa, obecnie pustostan, przy ul. H. Brodatego 40]. 

 

Il. 20.  Widok na drogę główną osady. XVIII wiek. Kolumna maryjna i krucyfiks jako silne akcenty po stronie 

zachodniej kontrujące monotonną pierzeję wschodnią. [źródło: rysunek F.B. Wernera, ok 1737, biuro parafii 

w Henrykowie] 

 

Il. 19.  Budynek i hełm Bramy Górnej, niegdyś dominujące na jednolitej, niskiej pierzei, obecnie nienaturalnie 

wciśnięte pomiędzy sąsiadującą zabudową. [fot. A. Lewicka, 08.2019] 
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6. Nieistniejący rynek przed Bramą Dolną i okaleczona bryła kościoła św. Andrzeja 

Przestrzeń przed Bramą Dolną miała pierwotnie charakter placu - rynku czyli stanowiła bardzo 

ważny element urbanistyczny miasteczka. Tworzyła go fasada  średniowiecznego kościoła parafialnego 

św. Andrzeja, powiększonego w 1. poł. XVII w. oraz po przeciwnej stronie - budynek karczmy 

klasztornej a obok niego prawdopodobnie budynek handlowy rysowany przez Wernera. W 2. poł. 

XVII w. Obok parceli kościelnej stanął budynek Bramy Dolnej z finezyjnym szczytem zaś na tle fasady 

kościoła w 1. poł. XVIII w. ustawiono  grupę pomnikową  św. Jana  Nepomucena, a niebawem po nim 

Il. 22.  Kolumna maryjna. 1724. Detal. 

https://fotopolska.eu/920454,foto.html 

Il. 21.  Krucyfiks z 1 poł. XVIII w. niegdyś jako mocny akcent 

przy zachodniej stronie drogi głównej, jako element osi 

kompozycyjnej o przebiegu wsch-zach, z Górną Bramą na 

przeciwko, dalej szyją bramną, i wieżą kościelną, obecnie z obu 

stron zabudowany. [fot. A. Lewicka, 08.2019] 

 

Il. 23.  Kolumna maryja z 1724 r., niegdyś stojąca samodzielnie, w XIX w. zyskała w tle bliskie sąsiedztwo budynku 

szkoły podstawowej, zaś po stronie lewej pastorówki, [źródło: 

https://fotopolska.eu/920440,foto.html?o=b95403&p=1] 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9E45288B-EC73-4C57-9A4C-EB6B0040ECB8. podpisany Strona 61



61 

wybudowano szpital obok budynku Bramy Dolnej. Całość aż do poł. XIX wieku stanowiła spójną 

kompozycję. W 1846 r.  rozebrano nawę kościoła  parafialnego okaleczając jego bryłę, i pozostawiając 

jedynie część prezbiterialną i przypory fasady, stanowiące element pomnika. Obok budynku bramy na 

drugim planie w I poł. XX w. wniesiono olejarnię z kominem fabrycznym pokrywającym się widokowo 

z wieżą kościoła klasztornego i wprowadzającym swą sylwetą mocny dysonans. 

 

 

 

Il. 26.  Widoczna fasada kościoła parafialnego św. Andrzeja 

oraz front budynku Bramy Dolnej tworzące wschodnią ścianę 

placyku, rynku. Po przeciwnej stronie budynek gospody, 

później w czasach pruskich dom rekruta [?], obok być może 

budynek  kupiecki [źródło: Rys. F.B. Wernera, Topographia 

seu Compendium Silesiae, s. 508-509. BUWr] 

 

Il. 25. Gotycki kościół św. Andrzeja zyskał nową 

fasadę w poł. XVII w., w trakcie jego rozbudowy. 

[źródło: rycina J.G. Mertza wg rys. F.B. Wernera, 

1737] 

 

Il. 24.  Placyk - kieszeń północnego odcinka  ulicy  H. Brodatego, przed Bramą Dolną, obecnie głównie 

użytkowany jako parking dla klientów sklepów i samochodów dostawczych. [fot. A Lewicka, 08.2019] 
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Il. 29.  Figura św. Nepomucena z 1729 r. Dwa flankujące filary z wazami 

stanowiły przed rozbiórką kościoła w 1846 r. skarpy jego fasady. [fot. A. 

Lewicka, 08.2019] 

 

Il. 28.  Plan kościoła parafialnego św. 

Andrzeja, przed rozbiórką korpusu 

nawowego w 1846. [źródło: A.H. 

Konblich, Unsere Dorfkirchen, w: 

Münsterberger Land. Ein Heimatbuch für 

Schule und Haus, Münsterberg 1930, s. 

287.] 

 

Il. 27.  Parafialny kościół św. Andrzeja wybudowany w XIV w., następnie podczas wojen husyckich w 1.poł XV 

w. zniszczony, odbudowany i rozbudowywany w 1.poł. XVII w. zaś w poł. XIX w. rozebrany aż do części 

prezbiterialnej. Widok od strony północnej. [fot. A. Lewicka, 11.2019] 
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7. Nieczytelny układ kanałów i zbiorników wodnych 

Zasypane bądź wyschnięte historyczne kanały wodne - uformowane na odnogach Oławy, Starej 

Oławy i innych źródeł spływających z okolicznych wzgórz, stanowią świadectwo działalności cystersów 

i są cennym zabytkiem. Obecnie nie funkcjonujące, wprowadzają pewną dezinformację. Częściowo 

prowadzone sklepionymi kanałami podziemnymi, zasilały m. in. kuchnię opacką w wodę źródlaną, 

również przez system pomp - sadzawki i fontanny na terenie Wielkiego Dziedzińca, ogrodów 

klasztornych i folwarku. Razem z obiektami, do których były doprowadzone stanowiły spójny 

organizm. Współcześnie nieistniejące kanały z powodu zasypania czy też ogólnie obniżonego poziomu 

wód, jak i zasypane sadzawki i stawiki na terenie opactwa i parku krajobrazowego, powodują  

dezinformację. 

 
Il. 30. Układ kanałów, zbiorników wodnych, sadzawek na terenie opactwa [fragment planu Henrykowa z 1862 r.] 

 
Il. 31: Widok na tyły skrzydła dawnej infirmerii. Koryto jednego z cysterskich  kanałów, obecnie wyschnięty, 

który przepływał przez Ogród Włoski [dawniej Konwentualny], i dalej pod budynkiem infirmerii, by zabrać 

nieczystości i połączyć się na północy z nurtem Oławy. [fot. A. Lewicka, 08.2019] 
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8. Utracony monumentalizm kolumny św. Trójcy na Wielkim Dziedzińcu 

Pierwotnie pomnik św. Trójcy na Wielkim Dziedzińcu stanowił rodzaj monumentu wyraźnie wznoszący 

się na stopniach ku górze, odsłonięty ze wszystkich stron, z możliwością dojścia do kamiennej 

balustrady, stojący na nawierzchni brukowej. Stanowił prawdziwą dominantę na placu. Obecnie 

obsadzony zielenią zakrywającą stopnie, na trawiastym skwerze zatracił charakter monumentu. 

 

Il. 32.  Kolumna św. Trójcy [1698], wzorowana na wiedeńskiej kolumnie morowej. Otoczona kamienną 

balustradą, naturalnie piętrzy się na stopniach ku górze.  Obecnie straciła swój monumentalny charakter, 

u podstawy zagłuszona zielenią. [fot. A. Lewicka, 08.2019] 

 

Il. 34.  Wielki Dziedziniec. Przestrzeń  organizują 

trzy pomniki, w tym dominanta w postaci 

kolumny św. Trójcy, na osi wjazdu na dziedziniec. 

[rycina J.G. Mertza wg rys. F.B. Wernera, 1737] 

 

Il. 33.  Kolumna na wielostopniowej posadzie, wyrastała 

bezpośrednio z poziomu posadzki dziedzińca, potęgując 

efekt wyniesienia. Obecnie na zielonym plateau, 

częściowo stopnie przysypane ziemią. [fot. A. Lewicka, 

08.2019] 
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9. Pełna dezinformacja w sposobie zagospodarowania terenu Ogrodu Braci i sąsiadującej strefy 

dojścia do opactwa. 

Na skutek zmiany sposobu urządzenia a bardziej zlikwidowania pierwotnego, dawnego Ogrodu 

Braci i sąsiadującej strefy dojścia do opactwa nastąpiła pełna dezinformacja w sposobie 

zagospodarowania tego terenu. Ogród Braci założony na pocz. XVIII w.  zaaranżowany był 

prostopadłymi alejkami, z pawilonem centralnym. W XIX wieku przekształcony został w polanę 

rekreacyjną. Oddzielona od niego strefa dojścia od Bramy Południowej do opactwa, ze stawikami, 

sadzawkami i kanałem została połączona z rekreacyjną polaną a elementy  te usunięto. Następnie 

 

Il. 36.  Pierwotnie Ogród braci zorganizowany na siatce prostopadłych ścieżek, z pawilonem centralnym. 

Pomiędzy Ogrodem Braci a Ogrodem opackim przestrzeń dojścia do klasztoru, z drobnymi stawami, kanałem, 

z wjazdem wiodącym przez Bramę Południową. [źródło: F.B. Werner, rys. [w:] Topographia oder Prodromus 

delineati Principatus Monsterberg…, s. 21. GA PKB Berlin, nr inw. XVII.HA.Rep.135] 

 
Il. 35.  Ogród Braci. Widok od strony płd-wsch. [rys. F.B. Wernera, Topographia seu Compendium Silesiae, s. 

508-509. BUWr] 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9E45288B-EC73-4C57-9A4C-EB6B0040ECB8. podpisany Strona 66



66 

zmieniono bieg drogi wjazdowej wiodącej przez budynek bramy, a sam przejazd bramy zamurowano. 

Powstał chaos przestrzenny i dezinformacja z powodu braku logiki ukształtowania terenu 

i kształtowania zieleni wysokiej. 

 

 

 

 

Il. 37.  Ogród Braci. Widok od strony południowej na szpaler drzew prawdopodobnie oddzielający Ogród od 

strefy dojścia z urządzonymi stawikami i sadzawkami hodowlanymi, obecnie nieistniejącymi.[fot. A. Lewicka, 

08.2019] 

 

Il. 38.  Dawny Ogród Braci. Widok od północy. W XIX w. zamieniony na rekreacyjną polanę. W głębi po lewej 

stronie widoczny mur ogrodzeniowy. Po prawej stronie, gdzie wcześniej mieściła się strefa dojścia do opactwa, 

wyraźne wzniesienie terenu. [fot. A. Lewicka, 08.2019] 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9E45288B-EC73-4C57-9A4C-EB6B0040ECB8. podpisany Strona 67



67 

10. Współczesna w odbiorze forma elewacji starego spichlerza  

Budynek wysokiego spichlerza z 1724 r. przy zachodniej pierzei głównej ulicy, z elewacjami w nowej 

stylistyce i technice negatywnie dominuje nowoczesnością technologiczną, fałszując prawdę o  wieku 

tego zabytku. 

 
Il. 41.  Spichlerz. 1724. Do wieku XIX w. jedyny budynek po stronie zachodniej głównej drogi założenia 

cysterskiego. Elewacja  zorganizowana pionowymi lizenami wyraźnie nadającymi rytm. [ryc. F.B. Wernera, 

Plantaria s. Bernardi, ok. 1752] 

 
Il. 40.  Spichlerz. 1724. Widok od strony południowej. Obecna elewacja i podział malowanymi pasami robi 

wrażenie współczesnej, płaskiej i mało przestrzennej. [fot. A. Lewicka, 08.2019] 

 

Il. 39.  Elewacja wschodnia spichlerza. Płaskie pionowe pasy prawdopodobnie są wtórnym rozwiązaniem 

w miejsce przestrzennych lizen spływających z gzymsu wieńczącego. [fot. A. Lewicka, 08.2019] 
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3.4.3. Określenie obszarów/miejsc zdeformowanych kompozycyjnie, przestrzennie, 

wizualnie 

1. Strefa wjazdu na teren opactwa od południa 

Z założenia reprezentacyjna strefa wjazdu na teren opactwa zostaje zdeprecjonowana przez brak 

adekwatnego urządzenia terenu, przypadkowe nośniki reklamy, w nieodpowiedniej do rangi 

kulturowej miejsca formie, ustawione na linii widoku najważniejszych elementów tworzących 

kompozycję historyczną miejsca. Również przypadkowo zaaranżowana zieleń wraz z dziko 

wydeptanymi ścieżkami, elementy urządzenia takie jak kosze na śmieci, ławki, rodzaj nawierzchni 

deformują odbiór wizualny i przestrzenny miejsca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il. 42.  Wjazd do Henrykowa od strony południowej. Parking. Tablice informacyjne na linii budynku bramy - 

dominanty historycznej tej strefy. [foto: A. Lewicka, 08.2019] 
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2. Południowy wjazd do miasteczka i jego przemysłowy charakter 

Obszar wjazdu do Henrykowa od strony południowej, na wysokości bram do Ogrodu Opackiego, został 

w pełni zdominowany przez charakter przemysłowy zakładu uprawy borówki mieszczący się po lewej 

stronie drogi; agresywny komunikat reklamowy na elewacji budynków daje sygnał wjazdu z strefę 

przemysłową nie zaś na obszar historycznego założenia pocysterskiego; w ten sposób zniszczone 

zostało środowisko kulturowe miejsca - strefy wjazdu do historycznego miasteczka przez południowe 

obrzeża opactwa. 

 

Il. 43.  Widok od strony południowego wjazdu do Henrykowa na zakład produkcyjny uprawy borówki.  Elewacje 

niskiej zabudowy przemysłowej są jednocześnie nośnikiem agresywnej reklamy. Zabytkowy charakter wjazdu na 

teren osady - założenia cysterskiego oraz sąsiedztwo na przeciwko historycznego muru i południowych bram 

wjazdu na teren klasztoru zostały zdominowane. [fot. A. Lewicka, 08.2019] 

 

Il. 44.  Reklama zakładu uprawy borówki na elewacji jednego z budynków zakładu, przy wjeździe południowym 

do osady. [fot. A. Lewicka, 08.2019] 
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3. Nieuporządkowana zieleń wzdłuż pierzei wschodniej 

Wzdłuż pierzei wschodniej pojawił się w czasach współczesnych pas zieleni oddzielającej  ruch kołowy 

na ul. H. Brodatego od ruchu pieszego odbywającego się przed fasadami budynków. Idea oddzielenia 

tych dwóch stref jest słuszna natomiast zieleń cechuje przypadkowość i wielorodność gatunków, 

w tym nasadzenia drzew iglastych, obcych kulturowo zieleni miasteczka. 

 

Il. 45.  Fragment pierzei wschodniej. Zachowana pierwotna XVI-XVII wieczna niska, jednolita zabudowa domów 

rzemieślników. Jeden z najcenniejszych w założeniu henrykowskiej osady świadek pierwotnej koncepcji 

ukształtowania urbanistycznego miasteczka. Przypadkowe nasadzenia oraz brak jednolitej koncepcji 

w ukształtowaniu zieleni przyczyniają się do degradacji wartości kulturowych tego miejsca. [fot. A. Lewicka, 

08.2019] 

 

Il. 46.  Fragment pierzei wschodniej głównej drogi Henrykowa. Widoczna zabudowa po przekształceniach w XIX 

wieku w stosunku do jednolitej, parterowej. Spontaniczna zieleń wprowadza charakter chaosu 

i zaniedbania.[fot. A. Lewicka, 08.2019] 
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4. Zastosowanie obcych kulturowo współczesnych rozwiązań materiałowych budowlanych okładzin 

elewacyjnych, okien oraz kolorystyki. 

Il. 49.  Stylistyka elewacji, zastosowanie 

sztucznego kamienia, formy ogrodzenia obce 

charakterowi historycznemu miasteczka. [fot. 

A. Lewicka, 08.2019] 

Il. 50.  Jeden z historycznych XIX wiecznych budynków przy 

południowym wjeździe do miasteczka. Agresywna kolorystyka 

i zastosowane materiały wykończeniowe, elewacyjne oraz 

pokrycia połaci dachu obce charakterowi historycznej osady. 

[fot. A. Lewicka, 08.2019] 

 
Il. 47.  Budynek XIX wieczny, do lat. 70 XX w. mieszczący szkołę podstawową, później remontowany na cele 

mieszkalne. Obecnie pustostan. Wymienione okna współczesne, bez kontynuacji historycznych podziałów na dwa 

skrzydła i kwatery. [fot. A. Lewicka, 08.2019] 

 
Il. 48.  Jeden z historycznych domów w północnej części pierzei zachodniej. Na parterze lokal usługowy - sklep 

spożywczy. Poszerzone otwory okienne i wymieniona na współczesną stolarka okienna zakłóciły pierwotną 

kompozycję elewacji budynku deformując estetykę tej części pierzei. Również okna na piętrze wymienione zostały 

na formę jednoelementową, burząc harmonię odbioru historycznej estetyki budynku, przerywając tradycję 

stosowania okien dwuskrzydłowych. Agresywny kolor seledynowy zastosowany na detalach [cokół, wnęki okienne] 

również jest obcy historycznej estetyce budynku. [fot. A. Lewicka, 08.2019] 
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5. Usunięte przedogródki bądź zniekształcone ich formy historyczne 

Strona zachodnia głównego traktu w Henrykowie charakteryzowała się  mocno  ugruntowaną  tradycją 

przedogródków sytuowanych przed fasadami domów. Ogrodzenia przedogródków wykonane 

z ażurowych, kowalskich elementów z kutego żelaza posadowione na niewysokich podmurówkach, 

a same ogrodzenie współgrało  z komponowaną zielenią. Po 1945 roku pojawiły się różne rozwiązania 

zastępcze mocno zniekształcające pierwotną ideę czy wręcz likwidowanie przedogródków co zaburza 

odbiór harmonii w przewadze XIX wiecznej zabudowy tej strony ulicy. 

 
Il. 52.  Pierzeja zachodnia.  XIX wieczna tradycja poprzedzania budynków przedogródkami izolującymi je od 

drogi. Zachowane elementy historycznego ogrodzenia. Podmurówka, kute, ażurowe elementy. [adres: 

H. Brodatego 36], [fot. A. Lewicka, 08.2019] 

 
Il. 51.  Zachowany historyczny przedogródek. [adres H. Brodatego 36], [fot. A. Lewicka, 08.2019] 
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Il. 53.  Pierzeja zachodnia głównej drogi miasteczka. Zachowana historyczna podmurówka XIX wiecznego 

ogrodzenia przedogródka. Obecna forma drewnianego płotka jest kontynuacją tradycji. [adres H. Brodatego 42, 

dawny ewangelicki dom parafialny], [fot. A. Lewicka, 08.2019] 

 

Il. 54.  Fragment pierzei zachodniej. Spontanicznie prowadzona wysoka zieleń w przestrzeni przedogródków 

dominuje fronty budynków. [adres H. Brodatego 28], [fot. A. Lewicka, 08.2019] 

 

Il. 55.  Fragment strony zachodniej ul. H. Brodatego z zabudową z XIX i pocz. XX w. Przedogródek współcześnie 

przyjął formę żywopłotu. [adres: H. Brodatego 18], [fot. A. Lewicka, 08.2019] 
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5. Brak konsekwencji  w stosowanej nawierzchni 

Przypadkowy rodzaj zastosowanej nawierzchni stref pieszych, jezdnych i pieszojezdnych nie daje 

jednoznacznego komunikatu co do funkcjonalnego przeznaczenia przestrzeni. Rynek przed Bramą 

Dolną w całości wylany asfaltem i potraktowany, jako kieszeń drogi oraz parking podczas gdy 

historycznie stanowił strefę reprezentacyjną, przeznaczoną w części poza drogą przejazdową, do 

komunikacji pieszej. 

Problem nawierzchni pojawia się w historycznych ogrodach klasztornych i parku krajobrazowym, gdzie 

przebieg ścieżek został częściowo bądź całkowicie zatarty. Również na klasztornych dziedzińcach 

gospodarczych nawierzchnia przez ostatnie dziesięciolecia była kształtowana w sposób przypadkowy, 

odkształcona przez eksploatację ciężkimi pojazdami rolniczymi. Problem nieuporządkowanej 

nawierzchni pojawia się również na tyłach oficyny zachodniej wzdłuż kanału Oławy oraz na tyłach 

browaru i szkoły łacińskiej. Wielki dziedziniec częściowo posiada nawierzchnię brukowaną, 

historyczną, jednak miejsca zaaranżowane w II poł. XX w. - głównie płyty chodnikowe w z 

przeznaczeniem dla pieszych powodują degradację estetyki tego miejsc 

 

Il. 57.  Placyk przed Bramą Dolną. Nawierzchnia niegdyś reprezentacyjnej przestrzeni, potraktowana 

współcześnie jako kontynuacja nawierzchni asfaltowej ulicy H. Brodatego,. Przestrzeń została zdegradowana do 

funkcji parkingu. [fot. A. Lewicka, 08.2019] 

 

Il. 56.  Wielki Dziedziniec. Nawierzchnia w strefie przed kościołem. Przekształcenia historycznej nawierzchni 

brukowej w 2. poł. XX w. [fot. A. Lewicka, 08.2019] 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9E45288B-EC73-4C57-9A4C-EB6B0040ECB8. podpisany Strona 75



75 

 

 

Il. 59.  Brak zaprojektowanej nawierzchni w przestrzeni Wielkiego Dziedzińca - miejsca najcenniejszego ze 

względu na wartości kulturowe założenia. Droga utwardzona wzdłuż budynku d. szkoły łacińskiej i dalej browaru 

w kierunku oficyny zachodniej, obecnie oddziału Caritas. [fot. A. Lewicka, 08.2019] 

 

Il. 58.  Strefa rzemieślnicza między oficyną zachodnią Wielkiego Dziedzińca a umocnionym korytem Oławy. Brak 

urządzenia terenu w tym zieleni i nawierzchni. [fot. A. Lewicka, 08.2019] 

 

Il. 60.  Wielki Dziedziniec. Współczesne betonowe płyty chodnikowe komunikacji pieszej zniekształcają odbiór 

historycznej estetyki miejsca. [fot. A. Lewicka, 08.2019] 
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6. Zieleń inwazyjna w umocnionym kanale Oławy 

Umocniony kanał rzeki Oławy, pieczołowicie oprawiony przez Cystersów w kamienne lico, pozostaje 

obecnie nieczytelny. Niekontrolowana, inwazyjna zieleń, sukcesywnie zarasta tę przestrzeń, cenną ze 

względu na dziedzictwo kulturowe, jakim są nadzwyczajne umiejętności cystersów 

w zagospodarowywaniu wody. 

Il. 61. Most pod traktem wiodącym z Bramy Dolnej na 

folwarczny majdan. Widok od północy [źródło: Karta ewidencyjna,  Drogi od Bramy Górnej i od Bramy Dolnej 

z pasami jezdnymi, chodnikami, murami i mostami, NID, 2013],  

Il. 62.  Widok na umocnione koryto Oławy z traktu 

z Bramy Dolnej, w kierunku północnym. Zieleń inwazyjna z roku na rok coraz bardziej pozbawia czytelności formę 

obronnej fosy. [fot. A. Lewicka, 08.2019] 

Il. 63. Umocniony mur fosy - Oławy. Widok z traktu 

Bramy Dolnej na północ. W oddali widoczna baszta. Stan na 2018. [źródło:  https://dolnoslaskie. fotopolska.eu/ 

199447,foto.html] 
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7. Obiekty zdegradowane przez przeróbki budowlane 

1. Nadbudowane  w XX w. skrzydło infirmerii wzniesionej pierwotnie w k. XVII, przekształconej w XIX 

w. 

2. Gotycki kościół św. Andrzeja z XIV w., rozebrany częściowo w 1846r. Pozostała część prezbiterialna 

oraz przypory fasady stanowiące elementy pomnika św. Jana Nepomucena z 1729r. 

 

 

Il. 65.  Zdegradowany przez rozbiórkę średniowieczny parafialny kościół św. Andrzeja. Widok od północy. Na 

pierwszym planie cmentarz przykościelny. [fot. A. Lewicka, 08.2019] 

 
Il. 64.  Skrzydło infirmerii, obecnie internatu dla uczniów liceum katolickiego. Nadbudowana ostatnia 

kondygnacja. [fot. A. Lewicka, 08.2019] 
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3. Budynek historyczny, murowany, o dachu dwuspadowym, wzniesiony w 1890 roku. Na skutek 

współczesnych przeróbek budowlanych m. in. zmiany umiejscowienia okien w ścianie frontowej 

oraz powiększenia kubatury budynku przez zabudowę przestrzeni uzyskanej po przedłużeniu jednej 

z połaci, utracił prawdopodobnie pierwotną bryłę i proporcje. Adres pl. Cystersów 10, przy trakcie 

wiodącym od Bramy Dolnej do dziedzińca folwarcznego.  

8. Obiekty pozostające w dysharmonii z historycznym otoczeniem 

1. Stacja trafo na linii wejścia do Ogrodu Opata 

Il. 67.  Stacja trafo przy wejściu do Ogrodu Opata od strony północnej. Degraduje przestrzeń o wysokich 

walorach kulturowych, dodatkowo wyeksponowana przez nadanie jej kolorystyki wzorowanej na budynkach 

klasztornych - najcenniejszych obok kościoła w zespole. W tle widoczny pawilon ogrodowy. [fot. A. Lewicka, 

08.2019] 

Il. 66.  Obiekt historyczny z k. XIX w., dawna olejarnia. Obecnie funkcja mieszkalna. [fot. A. Lewicka, 08.2019] 
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2. Garaże w strefie rzemieślniczej na tyłach oficyny zachodniej 

3. Rozdrobnione komórki gospodarcze na drugim dziedzińcu gospodarczym 

 

 

 

Il. 69.  Drugi dziedziniec gospodarczy. Widok od północy. Na pierwszym planie rozdrobnione komórki 

gospodarcze, degradujące przestrzeń historyczną. Na drugim planie gotycki Dom Czeladzi, w tle kościół i wieża 

kościelna. [fot. A. Lewicka, 08.2019] 

Il. 68.  Garaże w strefie rzemieślniczej. Za nimi równolegle umocnione koryto Oławy. Po lewej stronie tyły 

budynku sąsiadującego z Oranżerią Ogrodu Opata, po prawej budynek dawnej apteki klasztornej. Zabudowa 

silnie degradująca  przestrzeń na tyłach XVI-XVII wiecznej oficyny zachodniej. [fot. A. Lewicka, 08.2019] 
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4. Pawilon handlowy przy ul. Polnej 1 niszczący wartości historycznego otoczenia 

5. Budynek Zespołu Szkół Samorządowych, rażąca w krajobrazie bryła typowej "tysiąclatki". Dominuje 

krajobraz szczególnie w otwarciu panoramicznym na założenie cysterskie z kierunku Starego 

Henrykowa 

 

 

Il. 70.  Pawilon handlowy. Widok od strony zachodniej. W tle prostopadła droga główna założenia a dalej 

sylweta wieży kościelnej. Ze względu na nią - cenny punkt widokowy. [fot. A. Lewicka, 11.2019] 

Il. 71.  Budynek zespołu szkół widoczny po prawej stronie. Po lewej stronie sylweta wieży kościelnej i klasztor. 

Widok ze wzniesienia, na którym stoi kapliczka choleryczna z 1. poł. XVII w. Jeden z najcenniejszych punktów 

widokowych na panoramę Henrykowa. [fot. A. Lewicka, 11.2019] 
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6. XIX wieczny Park Krajobrazowy. Współczesne budynki osiedla dla pracowników nadleśnictwa 

Henryków, z wolnostojącymi garażami, położone na południowym przedłużeniu drogi, przy której 

mieści się historyczny zespół budynków Bażantarni sprzed 1831r. [adres: ul. Leśników 4, 10, 12, 18] 

Il. 72.  Budynki osiedla Nadleśnictwa rażą swą współczesną formą i zastosowanymi materiałami 

wykończeniowymi. [fot. A. Lewicka, 08.2019] 
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3.4.4. Określenie obszarów/miejsc poprawnie ukształtowanych kompozycyjnie, 

przestrzennie, ekspozycyjnie przez obiekty małej architektury, tablice i urządzenia 

reklamowe oraz  szyldy, ogrodzenia 

Miejscem poprawnie ukształtowanym kompozycyjnie, przestrzennie i ekspozycyjnie przez 

obiekty małej architektury jest otoczenie pomocniczego budynku Nadleśnictwa w Henrykowie. Jest to 

obiekt oddany do użytkowania w 2015 r., mieszczący salę narad a architekturą nawiązujący do 

głównego budynku Nadleśnictwa z 1 pol. XX w., o kamiennej elewacji, mieszczącego się po przeciwnej 

stronie ulicy oraz również zabytkowej wieży transformatorowej mieszczącej się na parceli. 

3.4.5. Wskazanie obszarów wymagających działań interwencyjnych 

Szczególnego przeprowadzenia działań interwencyjnych i programu prac rewaloryzacyjnych 

i wymagają następujące obszary [wg sugerowanej kolejności działań podyktowanych hierarchią 

ważności i potrzeb]  

 

Etap wstępny - porządkowy, poprzedzający zadania rewaloryzacyjne we wszystkich obszarach 

o nadmiernej koncentracji reklam, wszędzie tam gdzie jest problem z niewłaściwą formą  reklamy i jej 

intensywnością. 

 

Obszar 1. Powiązane ze sobą kompozycyjnie: Wielki Dziedziniec, Ogród Opata oraz południowa strefa 

wjazdowa na teren opactwa 

 

a. Wielki Dziedziniec: brak zagospodarowania terenu; brak właściwej ekspozycji pomników, szczególnie 

kolumny św. Trójcy, która obecnie stojąc na zielonym skwerku zatraciła charakter postumentu; brak 

 

Il. 73.  Plac przed budynkiem zaaranżowany poprawnie przestrzennie i funkcjonalnie, z miejscami parkingowymi 

ale i aneksem rekreacyjnym pod wiatą, tablicami informacyjnymi, urządzoną zielenią z poszanowaniem dla 

historycznego otoczenia. [żródło: https://dolnoslaskie.fotopolska.eu/ 1222436,foto.html]. Jedyną wadą 

rozwiązania jest zastosowanie betonowych elementów na nawierzchni. 
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uregulowanej nawierzchni; brak urządzonej spójnie zieleni; brak spójnego wizualnie systemu 

informacji przestrzennej dla całego założenia cysterskiego; brak spójnych wizualnie mebli miejskich. 

[na tym etapie bez kubaturowych, złożonych obiektów architektury] 

b. Ogród Opata - historyczne zagospodarowanie i urządzenie ogrodu z pawilonem, sadzawkami, 

ogrodzenie i bramy wjazdowe. Obecnie mocno zdegradowana przestrzeń ogrodu; zatarty układ 

promienistych alejek; brak dróg wiodących do bram południowych; brak urządzonej zieleni; niszczejące 

bądź zdekompletowane dekoracyjne rzeźbione elementy kamienne - obramienia sadzawek, rzeźby 

personifikacji czterech żywiołów, figury karłów, murek okalający placyk przed oranżerią zwieńczony 

szyszkami, służący niegdyś do zewnętrznej ekspozycji roślin. 

c. Strefa wjazdowa do klasztoru od strony południowej, z budynkiem Bramy Południowej, murem 

arkadowym ze Stawem Hälder, terenem południowego przedmurza. Zniekształcenie przez niewłaściwą 

formę i intensywność reklamy opactwa i zakładu przemysłowego; brak właściwego zaaranżowania 

terenu; brak uregulowania nawierzchni, w tym systemu ścieżek; brak zastosowania właściwych mebli 

miejskich, brak urządzenia zieleni, brak spójnej wizualnie dla całego założenia systemu informacji 

przestrzennej. 

 

Obszar 2. Ogród Włoski z uwzględnieniem Ogrodu Braci ze strefą dojścia do Opactwa  

 

a. Ogród Włoski [d. Konwentualny] - historyczne zagospodarowanie. Nieczytelny historyczny przebieg 

alejek; wyschnięty kanał; brak zasilenia sadzawki; brak konserwacji kamiennych elementów wystroju 

oprawy kanału, schodów łączących poziomy tarasów, muru ogrodzeniowego; brak konstrukcji 

zadaszenia trejażu; brak urządzenia zieleni. 

b. Ogród Braci. Brak śladu po dawnym urządzeniu ogrodu, niegdyś alejki, pawilon centralny; ponieważ 

na terenie tym powinna pozostać funkcja sportowo - rekreacyjna dla uczniów liceum katolickiego 

mieszczącego się w budynku klasztoru i forma polany, kwestią pozostającą do rozwiązania jest 

odseparowanie terenu od sąsiadującej od zachodu strefy dojścia do opactwa. 

c. Strefa dojścia od Bramy Południowej do klasztoru, pomiędzy ogrodami Opata i Braci. Zniekształcony 

układ historyczny elementów kształtujących tę przestrzeń - przejazd w Bramie Południowej 

zamurowany a droga dojazdowa przesunięta na zachód od niej. Nieczytelny układ drogi względem 

układu zieleni wysokiej - szpaleru drzew.   

 

Obszar 3. Powiązane ze sobą strefy: plac przed Bramą Dolną i pierwszy dziedziniec folwarczny 

 

a. Plac przed Bramą Dolną. Dawna reprezentacyjna przestrzeń, forma rynku przed Bramą Dolną. Brak 

właściwego urządzenia terenu, w tym: nieuregulowana nawierzchnia, brak zastosowania właściwych 

mebli miejskich, brak urządzenia zieleni, brak spójnej wizualnie dla całego założenia systemu informacji 

przestrzennej 

b. Pierwszy dziedziniec folwarczny. Brak właściwego urządzenia terenu, w tym: nieuregulowana 

nawierzchnia, brak zastosowania właściwych mebli miejskich, brak urządzenia zieleni, brak spójnej 

wizualnie dla całego założenia systemu informacji przestrzennej 

 

Obszar 4. Wieloelementowa architektura kubaturowa: oficyny zachodnie z XVI-XVII w., północne - 

stajnie, mieszkania służby z XVII w. i budynki wozowni z I poł. XVIII tworzące fragment pierzei 

wschodniej  Wielkiego Dziedzińca 

Obiekty zdegradowane technicznie, w dużej mierze pozostające obecnie bez funkcji. 
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Obszar 5 Powiązane ze sobą przestrzennie obszary: wschodnia pierzeja ul. H. Brodatego, w tym Brama 

Górna, oraz strefa rzemieślnicza 

a. Wschodnia pierzeja ul. H. Brodatego. Nieuporządkowane zagospodarowanie przestrzeni, brak 

urządzonej zieleni; brak uregulowanej nawierzchni; enklawy niekontrolowanej reklamy. 

b. Brama Górna. Brak spójnej wizualnie dla całego założenia systemu informacji przestrzennej. 

c. Strefa rzemieślnicza. Brak właściwego urządzenia terenu, w tym: nieuregulowana nawierzchnia, brak 

zastosowania właściwych mebli miejskich, brak urządzenia zieleni, brak spójnej wizualnie dla całego 

założenia systemu informacji przestrzennej. 

 

Obszar 6. Pierzeja zachodnia ul. H. Brodatego 

Pierzeja zachodnia głównej drogi założenia. Nieuregulowane przedogródki, brak urządzonej zieleni; 

brak uregulowanej nawierzchni; brak zastosowania właściwych mebli miejskich; brak urządzenia 

zieleni; brak spójnej wizualnie dla całego założenia systemu informacji przestrzennej. 

 

Obszar 7. Most Święty 

b. Most Święty. Wysadzony w 1945 r. przez cofające się wojsko niemieckie, niegdyś stanowił pierwszy 

element w przestrzeni informujący o wjeździe na teren zabytkowego założenia cysterskiego; obecnie 

zdegradowany, prawie niezauważalny element przestrzenny. 

 

Obszar 8. Architektura kubaturowa: Dziedziniec folwarczny i gospodarczy 

Obiekty zdegradowane technicznie 

 

Obszar 9. Zieleń i urządzenie Parku Krajobrazowego 

Nieczytelny przebieg alejek w terenie, zacierające się w przestrzeni zabiegi kształtujące zieleń wysoką 

zaprojektowane przez Eduarda Petzolda, zdegradowany układ wodny - kanały, przepusty, kamienne 

mosty. 

 

Obszar 10. Kąpielisko z l.30 XX wieku ufundowane przez księcia weimarskiego dla miejscowej ludności 

Zdegradowane urządzenie kąpieliska. 

 

3.4.6. Wskazanie obszarów kluczowych, predysponowanych do szczegółowych analiz 

i studiów 

 

1. Wielki Dziedziniec 

przedmiot analiz i badań: historyczne nawierzchnie, pierwotne otoczenie pomników, w tym głównie 

pomnika św. Trójcy, funkcjonowanie zdroju i fontanny przy pomniku św. Józefa 

 

2. Ogród Opata, Ogród Włoski 

przedmiot analiz i badań: funkcjonowanie systemu wodnego z pompami, rozprowadzającego wodę 

pod ciśnieniem do fontann [z przekazów pisanych w 1862 r. przez Wilema relacjonujących dla króla 

Prus stan założenia cysterskiego, na jego terenie funkcjonowały liczne pompy, a w fontannach tryskała 

woda]; archeobotanika - pod kątem historycznych nasadzeń i odtworzeń gatunków roślin; diagnostyka 
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dla ustalenia przebiegu, szerokości i nawierzchni historycznych dróg, fundamentów pawilonów - Ogród 

Włoski, przebiegu muru ogrodzeniowego od północy - Ogród Opata. 

 

3. Przyziemie wschodniego skrzydła klasztoru od strony Ogrodu Włoskiego 

przedmiot analiz i badań: okna w parterze wychodzące na Ogród Włoski, którego górny taras 

pierwotnie stanowił przedłużenie wnętrz najważniejszych pomieszczeń w klasztorze - kapitularza 

i refektarzy; pierwotnie zapewne funkcjonowały wyjścia tarasowe z tych sal bezpośrednio do ogrodu. 

 

4. Strefa drogi dojazdowej do klasztoru, pomiędzy ogrodem Opata a Ogrodem Braci 

przedmiot analiz i badań: zbadanie przebiegu pierwotnej drogi prowadzącej do Bramy Południowej 

względem istniejącego starodrzewu; miejsca nieistniejących stawów hodowlanych. 

 

5. Dziedziniec folwarczny 

przedmiot analiz i badań: pierwotny poziom i rodzaju nawierzchni; przebieg murów średniowiecznych 

przy gotyckim Domu Czeladzi; wyglądu Domu Czeladzi i ewentualnego ryzalitu [który pojawia się na 

historycznych rysunkach Wernera]; poziom i rodzaj nawierzchni przed Domem Czeladzi. 

 

6. Święty Most 

Rozpoznanie formy historycznej, lokalizacji kamiennych rzeźb w celu przeprowadzenia rewaloryzacji 

 

7. Parafialny, gotycki kościół św. Andrzeja 

Rozpoznanie formy historycznej , przeprowadzenie badań architektonicznych w celu przeprowadzenia 

rewaloryzacji 

 

8. Zieleń historyczna 

na terenie objętym granicami parku, a w szczególności w obszarze Parku Krajobrazowego i ogrodów 

historycznych należy przeprowadzić szczegółową  inwentaryzację i waloryzację zieleni 

 

9.  Układ wodny 

w celu odtworzenia elementów wodnych stanowiących element kompozycyjny założenia należy 

przeprowadzić hydrologiczne rozpoznanie systemu wodnego oraz stosunków wodnych w gruncie 
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3.5. Analiza ekspozycji Opactwa Cystersów i zabytkowego parku w Henrykowie 

 

Il. 1.  Analiza kluczowych otwarć i punków widokowych- charakterystycznych i uzupełniających w obrębie 
założenia klasztornego i osady cysterskiej. Ciągi widokowe. Główne osie kompozycyjne założenia. [oprac. arch. 
A. Lewicka. Podkład - plan założenia cysterskiego sprzed 1810 r.] Objaśnienia numeracji obiektów zgodne z 
opisem w punkcie 2.3 
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3.5.1. Główne osie kompozycyjne 

 
Przyjęta w opracowaniu definicja osi kompozycyjnej określa element liniowy organizujący 

kompozycję przestrzenną. Na terenie założenia henrykowskiego wyznaczono pięć głównych osi 
kompozycyjnych: 

 
[O.1] Podłużna oś Wielkiego Dziedzińca, równoległa do fasady kościoła i zachodniego skrzydła 
klasztornego, od północy: pomnik ze źródłem św. Józefa - w centrum  kolumna św. Trójcy - pomnik św. 
Jana Nepomucena. 
 
[O.2.] Kontynuacja osi O-1, organizująca kompozycję Ogrodu Opata, od północy: Oranżeria z placykiem 
- sadzawka - główna aleja do pawilonu ogrodowego - w centrum: pawilon grodowy - aleja do 
reprezentacyjnej bramy południowej - brama południowa ogrodu. 
   
[O.3] Oś prostopadła do osi O-1: Pomnik - krucyfiks po stronie zach. głównej drogi - Brama Górna - 
szyja bramna - Wielki Dziedziniec - wieża kościelna z kruchtą - prezbiterium. 
 
[O.4] Oś równoległa do osi O-1: Brama Południowa – elewacja wschodnia klasztoru – budynek 
nowicjatu – kościół prezbiterium 
 
[O.5] Oś prostopadła do osi O-1: pomnik św. Jana Nepomucena – klasztor – oś ogrodu włoskiego. 
 

 

3.5.2. Ciągi widokowe 

Ciągi widokowe to trakty komunikacyjne o ciekawej sekwencji przestrzeni. Oferują 

obserwatorowi następstwo krajobrazów ukazując kolejne fragmenty układu przestrzennego w 

kontekście otoczenia. W opracowaniu przyjęto klasyfikację na dwa typy ciągów widokowych: 

Ciągi kluczowe – najważniejsze i równocześnie najintensywniej uczęszczane szlaki 

komunikacyjne, kreujące najciekawsze sekwencje wnętrz o wyjątkowej różnorodności i ciekawej 

kompozycji. 

Ciągi charakterystyczne – rzadziej uczęszczane szlaki komunikacyjne, oferujące atrakcyjną 

sekwencję przestrzeni i widoków.  

W oparciu o przyjętą hierarchię  wyznaczono następujące ciągi: 

Ciągi kluczowe 

a. Wyznaczony przez oś [2] Przebieg: Górna Brama - brama szyjna - Wielki Dziedziniec przed Wieżą 

kościelną i kruchtą, mijając po prawej stronie kolumnę św. Trójcy, po lewej pomnik ze źródłem św. 

Józefa, dalej równolegle do osi [1] – następnie okrążając oranżerię , w kierunku pawilonu, aż do wejścia 

południowego do Ogrodu Opata 

 

b. wyznaczony przez przebieg głównego traktu organizującego kompozycję osady 

 

Ciągi charakterystyczne 

a. przebieg: placyk przy Bramie Dolnej - Brama Dolna - szyja bramna - dziedziniec folwarczny - 
następnie przez bramę w kierunku Wielkiego Dziedzińca; 
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b. od strony wschodniej ekspozycji opactwa, w kierunku Parku Krajobrazowego, do tumby książęcej 
Wilhelma Weimarskiego i z powrotem; 
 
c. przebieg: tyłami Szkoły Łacińskiej i browaru do strefy rzemieślniczej, następnie wzdłuż oficyn 
zachodnich 
 
d. plac przy pomniku ku czci ofiar I Wojny Światowej w kierunku stawów hodowlanych 
 
e. przebieg: od placyku przy Bramie Dolnej do Kaplicy pamięci ofiar epidemii cholery na Śląsku w 1633r 
 

 

3.5.3. Punkty i otwarcia widokowe 

Punkty widokowe, to miejsca w terenie o szczególnym widoku. Teren obserwowany z punktu 

widokowego przyjmuje konfigurację interesującą dla obserwatora, wymusza na nim zatrzymanie się w 

tym punkcie i chęć dłuższego wpatrzenia się w widziany krajobraz. Ze względu na zakres pola widzenia 

i atrakcyjność widoków punkty podzielono na:  

Punkty kluczowe – wieloplanowe widoki lub panoramy przedstawiające widoki na najważniejsze 

elementy kompozycyjne. Z reguły są to punkty o pełnym kącie widzenia 360°, znajdujące się na 

przecięciu głównych szlaków komunikacyjnych lub w ich niedalekim sąsiedztwie. 

 Punkty charakterystyczne – widoki o mniejszym zasięgu, z szerokim kątem widzenia (powyżej 

180°) lub efektowne ujęcia, głównie wertykalne, obejmujące mały kąt widzenia (znacznie poniżej 180°). 

 
A. Wielki Dziedziniec 

 

Il. 2.  Wielki Dziedziniec. Kluczowy punkt widokowy, [P.1] [fot. A. Lewicka] 
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Il. 3.  Wielki Dziedziniec. Kluczowy punkt widokowy, [P.1] [fot. A. Lewicka] 

 

Il. 4.  Wielki Dziedziniec. Kluczowy punkt widokowy, [P.1] [fot. A. Lewicka] 
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Il. 5.  Wielki Dziedziniec. Kluczowy punkt widokowy, [P.1] [fot. A. Lewicka] 

 

Il. 6.  Wielki Dziedziniec. Kluczowy punkt widokowy, [P.2] [fot. A. Lewicka] 
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B. Brama Górna i szyja bramna 

 

Il. 7.  Szyja Bramy Górnej. Widok na stronę wschodnią. Kluczowy punkt widokowy, [P.3] [fot. A. Lewicka] 

 

Il. 8.  Szyja Bramy Górnej. Widok na stronę zachodnią. Kluczowy punkt widokowy, [P.3] [fot. A. Lewicka] 
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C. Ogród Opata oraz południowa ekspozycja opactwa 

 

Il. 10.  Ogród Opata. Kluczowy punkt widokowy, [P.4] [fot. A. Lewicka] 

 

Il. 9.  Ogród Opata. Kluczowy punkt widokowy, [P.4] [fot. A. Lewicka] 

 

Il. 11.  Ogród Opata. Charakterystyczny punkt widokowy. [P.5.] Widok na bramę południową ogrodu. 

[fot. A. Lewicka] 
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Il. 13.  Ogród Opata. Charakterystyczny punkt widokowy. [P.7] [fot. A. Lewicka] 

 

Il. 12.  Ogród Opata. Charakterystyczny punkt widokowy. [P.6.] [źródło: Studium historyczno-stylistyczne 

ogrodów w Henrykowie. PKZ. Wrocław, 1970] 
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Il . 

14.  Ekspozycja południowych murów opactwa. Brama gospodarcza Ogrodu Opata. Charakterystyczny punkt 

widokowy. [P.8] [fot. A. Lewicka] 

 

Il. 15.  Ekspozycja południowych murów opactwa. Brama główna Ogrodu Opata. Charakterystyczny punkt 

widokowy.[P.9] [fot. A. Lewicka] 
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D.  Ogród Włoski 

 

 

 

Il. 16.  Ogród Włoski. Kluczowy punkt widokowy, [P.10] [fot. A. Lewicka] 

 

Il. 17.  Ogród Włoski. Kluczowy punkt widokowy, [P.10] [fot. A. Lewicka] 
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Il. 19.  Ogród Włoski. Charakterystyczny punkt widokowy.[P11] [źródło: Studium historyczno - 

stylistyczne ogrodów w Henrykowie PKZ Wrocław, 1970_stan okres międzywojenny]. Widok z 

okien skrzydła wschodniego klasztoru. Lata 30.XX w. 

 

Il. 18.  Ogród Włoski. Charakterystyczny punkt widokowy.[P11] Stan na 1970. [źródło: Studium 

historyczno - stylistyczne ogrodów w Henrykowie. PKZ. Wrocław, 1970]. Widok z tarasu górnego, 

połączonego funkcjonalnie z salami reprezentacyjnymi na parterze klasztoru - kapitularzem i 

refektarzami. 
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E. Ogród Braci i ekspozycja opactwa przed Bramą Południową 

 

 
Il. 20.  Ogród Braci. Charakterystyczny punkt widokowy.[P12] [fot. A. Lewicka] 

 
Il. 21.  Strefa drogi dojazdowej do opactwa od Bramy Południowej. Charakterystyczny punkt widokowy.[P13] 

[fot. A. Lewicka] 

 
Il. 22.  Ekspozycja opactwa od południa. Mur arkadowy nad wyschniętym stawem Hälder i Brama Południowa. 

Charakterystyczny punkt widokowy.[P14] [fot. A. Lewicka] 
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F. Ekspozycja opactwa od strony Parku Krajobrazowego 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il. 24.  Ekspozycja opactwa od wschodu, od strony Parku Krajobrazowego. Kluczowy punkt widokowy, [P.15] 

Widok na prezbiterium kościoła, kaplice i wieże. Po stronie lewej skrzydło Infirmierii. [fot. A. Lewicka] 

 
Il. 23.  Ekspozycja opactwa od wschodu, od strony Parku Krajobrazowego Kluczowy punkt widokowy, [P.15] 

[fot. A. Lewicka] 
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G. Dziedzińce gospodarcze i ogród warzywny 

 

 

 

Il. 25.  Dziedziniec folwarczny. Charakterystyczny punkt widokowy, [P.16] [fot. A. Lewicka] 

 

Il. 26.  Drugi dziedziniec gospodarczy. Charakterystyczny punkt widokowy, [P.17] [fot. A. Lewicka] 

 

Il. 27.  Ogród warzywny przylegający do dziedzińca folwarcznego. Charakterystyczny punkt widokowy, [P.18] 

[fot. A. Lewicka] 
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H. Główny trakt osady 

 

 

Il. 28.  Charakterystyczny punkt widokowy, [P.19]. Widok na zabudowę z XIX / XX w., na drugim planie spichlerz. 

[fot. A. Lewicka] 

 

Il. 29.  Charakterystyczny punkt widokowy, [P.20]. Po lewej stronie spichlerz, po prawej pierwotna XVII wieczna 

niska zabudowa domów rzemieślników. [fot. A. Lewicka] 
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Il. 30.  Kluczowy punkt widokowy, [P.21] Widok na pomnik św. Jana Nepomucena, w głębi na cofnięta ścianę 

szczytową gotyckiego kościoła św. Andrzeja, na skutek jego częściowej rozbiórki w poł. XIX w., na budynek 

Bramy Dolnej. [fot. A. Lewicka] 

 

Il. 31.  Kluczowy punkt widokowy, [P.22] Pierzeja wschodnia, widok na Bramę Górną, na przeciwko krucyfiks. 

Początek osi kompozycyjnej [2.] założenia. [fot. A. Lewicka] 
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I. Miasteczko 

 
Il. 32.  Charakterystyczny punkt widokowy. [ P.23] Na pierwszym planie historyczny cmentarz przy gotyckim 

kościele św. Andrzeja. [fot. A. Lewicka] 

 
Il. 34: Charakterystyczny punkt widokowy. [ P.25] [fot. A. Lewicka] 

 
Il. 33.  Charakterystyczny punkt widokowy. [ P.24] Na pierwszym planie miejsce rekreacji, stacja rowerowa i 

tablica informacyjna. [fot. A. Lewicka] 
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Il. 35.  Charakterystyczny punkt widokowy. [ P.26] Pomiędzy budynkami z pocz XX w. [adres: pomiędzy 

budynkami przy ul. Polnej 5 i Słonecznej 1] [fot. A. Lewicka] 

 

Il. 36.  Charakterystyczny punkt widokowy. [ P.27]. [fot. A. Lewicka] 
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J. Ekspozycje na Henryków z okolicznych terenów  

J.1 Miejsce punktu widokowego: kaplica ku pamięci ofiar epidemii cholery 1633r.,  przy drodze 

na Stary Henryków 

J.2. kierunek na Muszkowice, przy zbiorniku wodnym z 1904 r. 

 

Il. 38.  Charakterystyczny punkt i otwarcie widokowe [P.29]. [fot. A. Lewicka] 

 

 

Il. 37.  Kluczowy punkt i otwarcie widokowe [P.28]. [fot. A. Lewicka] 
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K. Park krajobrazowy 

 

 

 
Il. 38,39.  otwarcie widokowe nr P.30 [fot. D. Słonina] 

 

P.30 
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Il. 40,41.  Oś widokowa P.30 [fot. D. Słonina] 
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Il. 42,43.  otwarcie widokowe nr P.31 [fot. D. Słonina] 

 

P.31 

P.32 

P.33 
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Il. 44 otwarcie widokowe nr P.32 [fot. D. Słonina] 

 

Il. 45 otwarcie widokowe nr P.33 [fot. D. Słonina] 
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Il. 46 otwarcie widokowe nr P.33 [fot. D. Słonina] 

 

Il. 47 otwarcie panoramiczne nr P.34 i P.35 [D. Słonina] 
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Il. 48 otwarcie panoramiczne nr P.34 [fot. D. Słonina] 

 

Il. 49 otwarcie panoramiczne nr P.35 [fot. D. Słonina] 
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Il. 50 otwarcie panoramiczne nr P.35 [fot. D. Słonina] 

 

3.6. Analiza podziałów własnościowych  
Analizę podziałów własnościowych przeprowadzono w formie graficznej uwzględniając podział 

geodezyjny na załączonych do opracowania planszach: 1, 2.1, 2.2 i 3. Szczególnie interesującym 

materiałem porównawczym były pozyskane w ramach kwerendy archiwalnej oryginalne mapy z lat 

1862-1941 prezentujące z dokładnością planów katastralnych procesy scalania i wtórnych podziałów 

geodezyjnych w Henrykowie. 

Strukturę własnościową obszaru opracowania przedstawiają zmieszczone poniżej schematy 

pobrane z portalu mapowego powiatu ząbkowickiego pod adresem https://zabkowicki.webewid.pl/e-

uslugi/portal-mapowy. 
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Il. 51 Analiza struktury własnościowej 

  

Skarb Państwa 

Wody powierzchniowe 

Skarb Państwa w użytkowaniu wieczystym 

Spółki, przedsiębiorstwa państwowe 

Gminy 

Gminny zasób nieruchomości 

Drogi gminne 

Gminy w użytkowaniu wieczystym 

Gminy w użytkowaniu wieczystym os fizycznych 

Gospodarstwa rolne osób fizycznych 

Osoby fizyczne 

Rolnicze spółdzielnie produkcyjne 

Spółdzielnie mieszkaniowe 

Kościoły i związki wyznaniowe 

Powiaty 

Województwa 

Spółki handlowe 

Inne podmioty 
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Il. 52 Analiza struktury własnościowej 
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4. Obowiązujące ustalenia w zakresie ochrony konserwatorskiej i 

przyrodniczej 

4.1. Ochrona konserwatorska 
Teren Henrykowa podlega Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków we Wrocławiu, 

Delegatura w Wałbrzychu, ul. Zamkowa 3, 58-300 Wałbrzych. 

Dane w wykazach zabytków zamieszczonych w opracowaniu zostały podane za Wojewódzkim 

Urzędem Ochrony Zabytków stan na marzec 2019 r. 

Na terenie Henrykowa obwiązują dwa obszarowe wpisy do Rejestru Zabytków oznaczone na 

planszy 2.1: 

- ogrody klasztorne i park pod numerem A/4166/293 z dnia 1.02.1952, 

- historyczny układ przestrzenny obejmujący zespół pocysterski i osadę,  wpisany do rejestru 

zabytków decyzją nr A/4907 z dn. 25.02.2011 

- oraz zamieszczony w wykazie bez numeru historyczny układ przestrzenny obejmujący zespół 

młyna i osadę kolejową. 

Jako obszar ochrony konserwatorskiej należy wymienić także, figurujący w wykazie  zabytków 

przeznaczonych do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków, obszar obserwacji archeologicznej dla 

średniowiecznej wsi w granicach nowożytnego siedliska wraz z obszarem zespołu pocysterskiego. Na 

obszarze obserwacji archeologicznej dla średniowiecznej wsi w granicach nowożytnego siedliska wraz 

z obszarem zespołu pocysterskiego, dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi wymagane jest 

przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.   

 

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się następujące obiekty wpisane do Rejestru Zabytków i 

oznaczone na planszy 2.1: 

nr 
Rodzaj 
obiektu Obiekt/zespół ulica nr Nr rejestru data 

1.  
kościół 

kościół paraf. p.w. Wnieb. NMP i Jana 
Chrzciciela     A/1682/72 25.11.1949 

2.  kaplica mauzoleum Piastów (kaplica M. Magdaleny)     A/4151/335 6.11.1956 

3.  
klasztor 

klasztor Cystersów, ob. 
Klasztor,Seminarium,Gimnazjum,rezydencja Cystersów pl. 2 A/ 1923/742/Wł 30.04.1980 

4.  oficyna 
klasztorna budynek szpitala, ob. internat gimnazjum     A/4156/868/Wł 21.09.1981 

5.  oficyna 
klasztorna 

szkoła łacińska, ob. dom mieszkalny- oficyna 
płd.-zach.opactwa Cystersów pl. 3 A/4152/864/Wł 21.09.1981 

6.  oficyna 
klasztorna 

mieszkanie oficjalistów, ob. dom opieki 
Caritas, oficyna zach.opactwa Cystersów pl. 4 A/4153/865/Wł 21.09.1981 

7.  oficyna 
klasztorna 

stajnia z częścią mieszkalną , ob. częściowo 
nieużytkowana, oficyna płn.opactwa Cystersów pl.   A/4154/866/Wł 21.09.1981 

8.  oficyna 
klasztorna 

wozownia, obecnie częściowo użytkowana, 
oficyna wsch.opactwa Cystersów pl.   A/4155/867/Wł 21.09.1981 

9.  budynek 
bramny 

budynek bramy górnej, głównej wjazdowej 
do opactwa 

Henryka 
Brodatego   A/4162/874/Wł 21.09.1981 

10.  droga od 
bramy górnej 
na teren 
klasztoru z 
pasem 
jezdnym, 
chodnikami, 
murami i 
mostem 

droga od bramy górnej na teren klasztoru z 
pasem jezdnym, chodnikami, murami i 
mostem   

dz. 
226 A/5879 09.07.2013 
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Na terenie objętym opracowaniem znajdują się następujące obiekty wpisane do Wojewódzkiej 

Ewidencji Zabytków i oznaczone na planszy 2.1: 

11.  więzienie budynek d. więzienia Cystersów pl. 8 A/5878 09.07.2013 

12.  budynek 
bramny budynek bramy parkowej opactwa 

Henryka 
Brodatego 55 A/4160/872/Wł 21.09.1981 

13.  gospodarczy oranżeria I, ob. sala gimnastyczna     A/4158/870/Wł 21.09.1981 

14.  pawilon 
ogrodowy pawilon ogrodowy     A/4157/869Wł 21.09.1981 

15.  inne dom ogrodnika     A/4165/1014/Wł 31.03.1984 

16.  mur mur ogrodu opackiego z dwiema bramami     A/4159/871/Wł 21.09.1981 

17.  mury 
obronne mur obronny z basztą     A/4164/876/Wł 21.09.1981 

18.  park ogrody klasztorne i park     A/4166/293   1.02.1952 

19.  dom 
mieszkalny dom czeladzi na folwarku opactwa Cystersów pl. 14 A/4163/875/Wł 21.09.1981 

20.  budynek 
bramny 

budynek bramy dolnej , ob. dom mieszkalny, 
przy drodze na folwark opactwa 

Henryka 
Brodatego   A/4161/873/Wł 21.09.1981 

21.  droga od 
bramy dolnej 
na teren 
folwarku z 
murami po 
obu jej 
stronach i 
mostem 

droga od bramy dolnej na teren folwarku z 
murami po obu jej stronach i mostem     A/5903/1-3 7.03.2014 

22.  kościół kościół pom. p.w.św. Andrzeja     A/1931/1047/Wł 30.11.1984 

23.  
gospodarczy spichlerz 

Henryka 
Brodatego 48 A/4150/877/Wł 21.09.1981 

nr Rodzaj obiektu Obiekt/zespół ulica nr 

1.  
zespół zespół klasztorny opactwa cystersów 

Cystersów pl., Henryka 
Brodatego   

2.  cmentarz cmentarz przykościelny ( miejsce pocmentarne)     

3.  gospodarczy oranżeria II     

4.  

dom mieszkalny 
dom mieszkalny przy bażanciarni, ob. 
Posterunek Straży Leśnej pd.-wsch. część parku   

5.  

gospodarczy 
budynek gospodarczy przy bażanciarni, ob. 
Posterunek Straży Leśnej     

6.  oficyna 
mieszkalna 

oficyna mieszkalno-gospodarcza - folwark 
klasztorny     

7.  gospodarczy obora I - folwark klasztorny     

8.  gospodarczy obora II - folwark klasztorny     

9.  gospodarczy stodoła, ob. magazyn pasz     

10.  młyn młyn klasztorny, ob. dom mieszkalny Kolejowa 2 

11.  cmentarz cmentarz parafialny     

12.  kaplica kaplica na cmentarzu parafialnym     

13.  mur mur ogrodzenia cmentarza parafialnego     

14.  publiczne budynek Banku Spóldzielczego Cystersów 10 

15.  publiczne poczta Henryka Brodatego 50 

16.  szkoła budynek szkoły i przedszkola, ob. przedszkole Słoneczna 20 

17.  dom mieszkalny dom mieszkalny Cystersów 6 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9E45288B-EC73-4C57-9A4C-EB6B0040ECB8. podpisany Strona 116



116 

 

  

18.  dom mieszkalny dom mieszkalny Cystersów 7 

19.  dom mieszkalny dom mieszkalny Cystersów 12 

20.  dom mieszkalny dom mieszkalny Cystersów 13 

21.  dom mieszkalny dom mieszkalny Henryka Brodatego 12 

22.  dom mieszkalny dom mieszkalny Henryka Brodatego 15 

23.  dom mieszkalny dom mieszkalny Henryka Brodatego 16 

24.  dom mieszkalny dom mieszkalny Henryka Brodatego 17 

25.  dom mieszkalny dom mieszkalny Henryka Brodatego 20 

26.  dom mieszkalny dom mieszkalny, ob. Ośrodek Zdrowia Henryka Brodatego 21 

27.  dom mieszkalny dom mieszkalny Henryka Brodatego 23 

28.  dom mieszkalny dom mieszkalny Henryka Brodatego 24 

29.  dom mieszkalny dom mieszkalny Henryka Brodatego 25 

30.  dom mieszkalny dom mieszkalny Henryka Brodatego 27 

31.  dom mieszkalny dom mieszkalny Henryka Brodatego 28 

32.  dom mieszkalny dom mieszkalny Henryka Brodatego 29 

33.  dom mieszkalny dom mieszkalny Henryka Brodatego 30 

34.  dom mieszkalny dom mieszkalny Henryka Brodatego 31 

35.  
dom mieszkalny dom mieszkalny Henryka Brodatego 

32/3
4 

36.  dom mieszkalny dom mieszkalny Henryka Brodatego 33 

37.  dom mieszkalny dom mieszkalny Henryka Brodatego 35 

38.  dom mieszkalny dom mieszkalny Henryka Brodatego 36 

39.  dom mieszkalny dom mieszkalny Henryka Brodatego 37 

40.  dom mieszkalny dom mieszkalny Henryka Brodatego 38 

41.  dom mieszkalny dom mieszkalny Henryka Brodatego 39 

42.  dom mieszkalny dom mieszkalny Henryka Brodatego 41 

43.  dom mieszkalny dom mieszkalny Henryka Brodatego 42 

44.  dom mieszkalny dom mieszkalny Henryka Brodatego 43 

45.  dom mieszkalny dom mieszkalny Henryka Brodatego 44 

46.  dom mieszkalny dom mieszkalny Henryka Brodatego 45 

47.  dom mieszkalny dom mieszkalny Henryka Brodatego 46 

48.  dom mieszkalny dom mieszkalny Henryka Brodatego 47 

49.  dom mieszkalny dom mieszkalny Henryka Brodatego 49 

50.  dom mieszkalny dom mieszkalny z restauracją Henryka Brodatego 51 

51.  dom mieszkalny dom mieszkalny Henryka Brodatego 52 

52.  dom mieszkalny dom mieszkalny, ob. Ośrodek Zdrowia Henryka Brodatego 55 

53.  dom mieszkalny dom mieszkalny Henryka Brodatego 56 

54.  dom mieszkalny dom mieszkalny Kąpielowa 8 

55.  dom mieszkalny dom mieszkalny Kolejowa 15 

56.  dom mieszkalny dom mieszkalny, ob. Nadleśnictwo Henryków Polna 3-5 

57.  dom mieszkalny dom mieszkalny Słoneczna 1-3 

58.  dom mieszkalny dom mieszkalny Wrocławska 5-9 

59.  
dom mieszkalny dom mieszkalny Wrocławska 

11-
15 

60.  dworzec budynek stacji kolejowej     
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Wykaz stanowisk archeologicznych: 

 

 

4.2. Ochrona przyrody 
Zestawienie: 

- pomników przyrody ożywionej 

- proponowanych pomników przyrody 

- wyróżniających się pojedynczych drzew 

- wyróżniających się grup drzew 

- chronionych gatunków roślin i zwierząt 

zostało przedstawione w rozdziale 3.2. Pomniki przyrody zostały oznaczone na planszy nr 2.1. 

Szczególne znacznie ma również obszar ochrony przyrody - Obszar Siedliskowy NATURA 2000, 

Wzgórza Strzelińskie oznaczony granica na planszy nr 2.1. 
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4.3. Ustalenia zawarte w MPZP 
Dla obszaru objętego opracowaniem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego przyjęty Uchwałą nr IX/55/2011 Rady Miejskiej W Ziębicach z dnia 30 czerwca 2011 r. 

W Rozdziale 2 obejmującym Ustalenia ogólne w § 6 zawarte zostały ustalenia dotyczące zasad ochrony 

dziedzictwa kulturowego jak poniżej: 

Rozdział 2. 

Ustalenia ogólne 

§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

 

1. W celu ochrony ukształtowanego historycznie układu przestrzennego ustala się STREFĘ „A" 

ŚCISŁEJ OCHRONY 

KONSERWATORSKIEJ OBEJMUJĄCA ZESPÓŁ KLASZTORNY POCYSTERSKI, w której obowiązują 

następujące wymogi konserwatorskie: 

1) należy zachować i konserwować zachowane elementy historycznego układu przestrzennego tj. 

rozplanowanie dróg, ulic, placów, cieków i zbiorników wodnych, linie zabudowy, kompozycję wnętrz 

urbanistycznych i zieleni oraz poszczególne elementy tego układu np. historyczne nawierzchnie, bramy 

i ogrodzenia oraz historyczne obiekty techniczne; 

2) ustala się zakaz wprowadzania nowych przegrodzeń dzielących optycznie historyczny zespół 

zabudowy; 

3) poszczególne obiekty o wartościach zabytkowych należy poddać restauracji i modernizacji 

technicznej z dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji do wartości obiektu; 

4) należy dążyć do odtworzenia zniszczonych elementów zespołu; wskazane jest zaznaczenie śladów 

nieistniejących fragmentów historycznej kompozycji przestrzennej; 

5) należy dążyć do usunięcia obiektów dysharmonizujących, w tym błędne nasadzenia zieleni 

zniekształcające historyczne założenie; 

6) funkcje współczesne należy dostosować do wartości zabytkowych zespołu i jego poszczególnych 

obiektów, a funkcje uciążliwe i degradujące eliminować; 

7) w przypadku nowych inwestycji należy preferować takie, które stanowią rozszerzenie lub 

uzupełnienie już istniejących form zainwestowania terenu, przy założeniu maksymalnego zachowania 

i utrwalenia istniejących już relacji oraz pod warunkiem, iż nie kolidują one z historycznym charakterem 

obiektu; 

8) umieszczanie reklam lub innych tablic, niezwiązanych bezpośrednio z obiektem podlegającym 

ochronie konserwatorskiej, stanowiących na obiekcie lub obszarze element obcy, jest bezwzględnie 

zabronione; 

9) ustala się obowiązek kablowania istniejących oraz realizacji jako kablowe nowych linii 

elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych; 

10) obiekty i urządzenia telekomunikacyjne należy projektować w sposób uwzględniający historyczne 

walory obiektów oraz zabytkowego układu przestrzennego wsi Henryków, maskowanie obiektów i 

urządzeń telekomunikacyjnych w formie uzgodnionej z właściwą służbą ochrony zabytków. 

11) wszelkie działania inwestycyjne należy poprzedzić uzyskaniem wytycznych konserwatorskich 

właściwej służby ochrony zabytków. 

 

2. W celu ochrony zabytkowego założenia ogrodowo-parkowego ustala się STREFĘ 

KONSERWATORSKIEJ OCHRONY ZABYTKOWEGO ZAŁOŻENIA OGRODOWO-PARKOWEGO, w której 

obowiązują następujące wymogi konserwatorskie: 
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1) należy zachować i konserwować zachowane elementy historycznego układu przestrzennego tj. 

rozplanowanie dróg, cieków i zbiorników wodnych, kompozycję wnętrz urbanistycznych i zieleni oraz 

poszczególne elementy tego układu np. historyczne nawierzchnie, bramy i ogrodzenia oraz historyczne 

obiekty techniczne;  

2) ustala się zakaz wprowadzania nowych przegrodzeń dzielących optycznie historyczne założenie 

ogrodowo-parkowe; 

3) należy dążyć do odtworzenia zniszczonych elementów założenia; wskazane jest zaznaczenie śladów 

nieistniejących fragmentów historycznej kompozycji przestrzennej; 

4) należy dążyć do usunięcia obiektów dysharmonizujących, w tym błędne nasadzenia zieleni 

zniekształcające historyczne założenie; 

5) funkcje współczesne należy dostosować do wartości zabytkowych i przyrodniczych założenia, a 

funkcje uciążliwe i degradujące eliminować; 

6) umieszczanie reklam lub innych tablic, niezwiązanych bezpośrednio z walorami zabytkowymi lub 

przyrodniczymi zespołu podlegającego ochronie konserwatorskiej, jest bezwzględnie zabronione; 

7) ustala się obowiązek kablowania istniejących oraz realizacji jako kablowe nowych linii 

elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych; 

8) obiekty i urządzenia telekomunikacyjne należy projektować w sposób uwzględniający historyczne 

walory obiektów oraz zabytkowego układu przestrzennego wsi Henryków, maskowanie obiektów i 

urządzeń telekomunikacyjnych w formie uzgodnionej z właściwą służbą ochrony zabytków; 

9) wszelkie działania inwestycyjne należy poprzedzić uzyskaniem wytycznych konserwatorskich 

właściwej służby ochrony zabytków. 

 

3. W celu ochrony krajobrazu bezpośredniego otoczenia i ekspozycji miejscowości Henryków ustala 

się KONSERWATORSKĄ STREFĘ „K” OCHRONY KRAJOBRAZU, w której obowiązują następujące 

wymogi konserwatorskie: 

1) wszelkie działania inwestycyjne winny uwzględniać i zapewniać ochronę przed przesłonięciem 

widoku panoramy z dominującą sylwetą klasztoru i kościoła; 

2) należy zachować i konserwować zachowane elementy historycznego układu przestrzennego i 

kompozycje zieleni tj. rozplanowanie dróg, cieków i zbiorników wodnych; 

3) nowa zabudowa realizowana na terenach przeznaczonych pod zabudowę winna być kształtowana 

w nawiązaniu do historycznej kompozycji przestrzennej miejscowości w zakresie rozplanowania bryły, 

skali oraz stosowanych materiałów (w szczególności stosowania pokrycia dachów stromych dachówka 

w odcieniach koloru ceglastego); 

4) należy utrzymać krajobraz przyrodniczy związany przestrzennie z historycznym założeniem 

urbanistycznym miejscowości Henryków, tereny zdewastowane należy rekultywować w sposób 

zapewniający zachowanie widoku panoramy z dominującą sylwetą klasztoru i kościoła; 

5) umieszczanie reklam niezwiązanych bezpośrednio z funkcja danego obiektu lub terenu jest 

zabronione; dopuszczalne jest umiejscawianie tablic informacyjnych lub szyldów w formie i miejscu 

uzgodnionym z właściwą służbą ochrony zabytków; 

6) obiekty i urządzenia telekomunikacyjne należy projektować w sposób uwzględniający historyczne 

walory obiektów oraz zabytkowego układu przestrzennego wsi Henryków, maskowanie obiektów i 

urządzeń telekomunikacyjnych w formie uzgodnionej z właściwą służbą ochrony zabytków. 

 

4. Ustala się konserwatorską STREFĘ OCHRONY HISTORYCZNEGO UKŁADU URBANISTYCZNEGO 

MIEJSCOWOŚCI HENRYKÓW, w której obowiązują następujące wymogi konserwatorskie: 
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1) należy zachować i wyeksponować elementy historycznego układu przestrzennego, tj. rozplanowanie 

dróg, ulic i placów, linie zabudowy, kompozycję wnętrz urbanistycznych oraz kompozycję historycznej 

zieleni; 

2) ustala się zakaz wprowadzania nowych przegrodzeń dzielących optycznie historyczne zespoły 

zabudowy; 

3) obiekty o wartościach zabytkowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej z 

dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji do wartości obiektu; 

4) należy dążyć do eliminacji uciążliwych funkcji produkcyjnych w północnej części terenu 6.2M/U; 

5) ustala się obowiązek zachowania ciągłej (budynki stykające się ścianami na granicach działek) linii 

zabudowy wschodniej pierzei ul. H. Brodatego (teren 6.2M/U) oraz nieciągłej (budynki niestykające się 

ścianami na granicach działek) linii zabudowy zachodniej pierzei ul. ul. H. Brodatego (tereny 2.11MN, 

4.5MW i 6.3M/U); 

6) nowa zabudowa winna być dostosowana do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie 

rozplanowania, skali i bryły przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji 

historycznej i współczesnej oraz nawiązywać formami współczesnymi do lokalnej tradycji 

architektonicznej, nie może ona dominować nad zabudową historyczną; 

7) należy preferować inwestycje stanowiące rozszerzenie lub uzupełnienie już istniejących form 

zainwestowania terenu, przy założeniu maksymalnego zachowania i utrwalenia istniejących już relacji 

oraz pod warunkiem, iż nie kolidują one z historycznym charakterem obiektu; 

8) ustala się obowiązek kablowania istniejących oraz realizacji jako kablowe nowych linii 

elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych; 

9) obiekty i urządzenia telekomunikacyjne należy projektować w sposób uwzględniający historyczne 

walory obiektów oraz zabytkowego układu przestrzennego wsi Henryków, maskowanie obiektów i 

urządzeń telekomunikacyjnych w formie uzgodnionej z właściwą służbą ochrony zabytków. 

 

5. Dla obiektów wpisanych do REJESTRU ZABYTKÓW (wykaz w załączniku nr 2 do uchwały) ustala się 

następujące wymagania w zakresie ochrony konserwatorskiej: 

1) obowiązuje priorytet wymagań i ustaleń konserwatorskich; 

2) należy dążyć do pełnej rewaloryzacji obiektów oraz ich bezpośredniego otoczenia; 

3) należy zachować lub odtworzyć historyczną bryłę; kształt i geometrię dachu oraz zastosowane 

tradycyjne materiały budowlane i kolorystykę; 

4) należy utrzymać, a w zniszczonych fragmentach odtworzyć historyczny detal architektoniczny; 

5) należy zachować kształt, rozmiary i rozmieszczenie otworów zgodne z historycznym wizerunkiem 

budynku; należy utrzymać lub odtworzyć oryginalną stolarkę okien i drzwi; 

6) wpisanie do rejestru zabytków nowych obiektów lub wykreślenie obiektów uwzględnionych w 

rejestrze powoduje odpowiednio zastosowanie lub odstąpienie od spełnienia wymogów określonych 

w ust. 5. 

 

6. Dla obiektów znajdujących się w EWIDENCJI ZABYTKÓW (wykaz w załączniku nr 3 do uchwały) 

ustala się następujące wymogi konserwatorskie: 

1) należy zachować lub odtworzyć historyczną bryłę; kształt i geometrię dachu oraz zastosowane 

tradycyjne materiały budowlane; 

2) należy utrzymać, a w zniszczonych fragmentach odtworzyć historyczny detal architektoniczny; 

3) należy zachować kształt, rozmiary i rozmieszczenie otworów zgodne z historycznym wizerunkiem 

budynku; należy utrzymać lub odtworzyć oryginalną stolarkę okien i drzwi; 
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4) w przypadku dopuszczalności przebicia nowych otworów należy je zharmonizować z zabytkową 

elewacją budynku; 

5) wymagane jest stosowanie kolorystyki, nawiązującej do tradycyjnych lokalnych rozwiązań; ustala się 

zakaz stosowania w elewacjach okładzin ściennych typu „sidding”; 

6) należy zachować lub odtworzyć oryginalne elewacje z ich wystrojem architektonicznym, w 

przypadku budynków wtórnie otynkowanych („baranki”) zaleca się usunięcie współczesnych tynków z 

zachowaniem detali architektonicznych (lizeny, gzymsy, kapitele, głowice, pilastry itp); 

7) ustala się zakaz lokalizacji elementów technicznego wyposażenia budynków (np. klimatyzatory, 

anteny satelitarne, wyloty przewodów dymowych i wentylacyjnych na wyeksponowanych elewacjach 

frontowych; 

8) wpisanie do ewidencji zabytków nowych obiektów lub wykreślenie obiektów z ewidencji zabytków 

powoduje odpowiednio zastosowanie lub odstąpienie od spełnienia wymogów określonych w ust. 6. 

 

7. Dla STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH wpisanych do REJESTRU ZABYTKÓW wraz z ich 

bezpośrednim otoczeniem (wykaz w załączniku nr 4 do uchwały) ustala się następujące wymagania w 

zakresie ochrony konserwatorskiej: 

1) ustala się zakaz zalesiania terenów na obszarach stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru 

zabytków; 

2) wpisanie do rejestru zabytków nowych stanowisk archeologicznych lub wykreślenie stanowisk 

uwzględnionych w rejestrze powoduje odpowiednio zastosowanie lub odstąpienie od spełnienia 

wymogów określonych w ust. 7. 

 

8. Dla zamierzeń inwestycyjnych przewidywanych na obszarze zlokalizowanych STANOWISK 

ARCHEOLOGICZNYCH (wykaz w załączniku nr 4 do uchwały) oraz w ich bezpośrednim otoczeniu ustala 

się konserwatorską ochronę archeologiczną: obowiązuje zakaz zalesiania terenów na obszarach 

zlokalizowanych stanowisk archeologicznych. 

 

9. Ustala się konserwatorską ochronę archeologiczną dla zamierzeń inwestycyjnych 

przewidywanych w granicach obszaru objętego planem poza zlokalizowanymi stanowiskami 

archeologicznymi lub ich bezpośrednim sąsiedztwem: roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z 

obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

 

Ustalenia szczegółowe miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości 

Henryków zamieszczone zostały w załączniku nr XI. 

 

5. Ocena wartości zabytkowych  

5.1. Określenie walorów kulturowych i krajobrazowych 
Nadrzędną wartością zabytkową założenia Henrykowskiego jest spójność jego historycznego 

planu z przestrzennie zachowaną architekturą i elementami krajobrazu takimi jak np. drogi lub stawy. 

Wartość ta stanowi o unikatowości zespołu cysterskiego i rozpatrywać ją można na czterech 

poziomach: 

1. Układ przestrzenny założenia, kształtowany w okresie od XIII do XIX w.;  

2. Architektura budowli henrykowskiego zespołu - forma, stylistyka, funkcja; 

3. Struktura ogrodów sprzężonych z architekturą i parku krajobrazowego komponowanego na 

bazie potencjału przyrodniczego miejsca; 
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4. Powiązanie henrykowskiego zespołu z otaczającym krajobrazem.  

Plan i układ  przestrzenny Opactwa Cystersów w Henrykowie oraz towarzysząca mu osada, 

kształtowały się etapowo w  okresie od XIII- do 1 ćw.  XX w., wielokrotnie w tym czasie podlegając 

niszczeniu i plądrowaniu w wyniku wojen, najazdów i klęsk żywiołowych. Efektem zniszczeń 

zabudowań opactwa w XIII, XV, XVII-XVIII i w pocz. XIX w. - były odbudowy, modernizacje i rozbudowy, 

realizowane w duchu i w wyrazie stylistycznym kolejnych epok. Architektura zespołu i jej forma, w 

ramach układu przestrzennego ewoluowała przestrzenne wg reguł i potrzeb klasztoru, w stylu 

konkretnej epoki: 

-  budynki klasztoru o bryle i elewacjach barokowych; 

-  wielka oficyna zachodnia z XVI-XVII w. ukształtowana w formie, gabarycie i stylistyce 

manierystycznej; 

-  zwarta zabudowa domów w osadzie rzemieślniczej z XVII wieku, uformowana według zasad 

manieryzmu, z ograniczonym zastosowaniem detalu architektonicznego, adekwatnym do 

budynków niższej rangi; 

W przypadku budynku klasztoru, wielkiej oficyny i zachowanego fragmentu architektury 

budynków rzemieślniczych – można mówić o zachowaniu czystości stylowej w odbiorze architektury i 

planie historycznego założenia urbanistycznego. 

W architekturze i wnętrzach kościoła klasztornego zachowane są nawarstwienia stylowe z 

dominacją form barokowych w wyposażeniu świątyni, lecz na średniowiecznym trzonie budowli. 

Część klasztorną dopełnia: 

-  folwark gospodarczy z majdanem i gotyckim domem czeladzi, połączony z kolejnym dziedzińcem 

folwarcznym z XVII-XVIII w. i fragmentem XV wiecznych murów obronnych opactwa; 

-  przekopany już w XIII w. kanał nowej Oławy o funkcji gospodarczo-bytowej i obronnej, o 

obmurowanych   brzegach - źródło wody dla mieszkańców i  gospodarki zespołu; 

-  uformowany w XIII w. Wielki Staw po przeciwnej stronie zespołu, dla hodowli ryb – w XIX  w. 

zasypany; pozostała po nim Wielka Grobla dawniej piętrząca staw; 

-  komponowana zieleń ogrodów łączona z małogabarytowymi formami architektury ogrodowej, 

w tym kluczowe miejsce zajmuje historyczna postać Ogrodu Opata (XVII-XVIII w.), zabytek 

unikatowy. 

W nowej  sytuacji  własnościowej Henrykowa, po sekularyzacji zakonu w 1810 roku, Ogród 

Konwentualny sprzężony z architekturą wschodniego skrzydła klasztoru oraz sąsiadujący Ogród Braci 

– utraciły  rację bytu. Potencjał kulturowy Ogrodu Włoskiego, powstałego w XIX w. na miejscu 

cysterskiego Ogrodu Konwentualnego uformowanego w typie barokowej tradycji ogrodowej łączenia 

wnętrz reprezentacyjnych pomieszczeń na parterze z przestrzenią ogrodu, jest również bardzo wysoki.   

Do dzisiaj zachował się plan i układ przestrzenny Opactwa Cystersów w Henrykowie, w dojrzałej 

formie architektury zespołu z XVIII w. wraz z zespołem urbanistycznym miasteczka z okresu 

cysterskiego i książęcego. Dotyczy to wszystkich elementów z czasu funkcjonowania cystersów - 

zabudowa  pierzei  wschodniej głównej ulicy i ryneczek z kościołem parafialnym i pomnikami, wraz z 

nowszą zabudową okresu książęcego, która powstała po zachodniej stronie głównej ulicy miasteczka 

w XIX -XX w.    

Po sekularyzacji opactwa, inwencję w dokonywaniu zmian skierowano na teren zewnętrzny poza 

samym opactwem – na aranżację parku krajobrazowego z zasypaniem zlokalizowanych na jego terenie 

i na południe od opactwa cysterskich stawów hodowlanych. Park Krajobrazowy prowadzony 

swobodnie, w tylu angielskim, ukształtowany został z zastosowaniem kunsztownych zabiegów 
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kształtowania krajobrazu - aranżowania otwarć widokowych, ujęć bliższych i dalszych, kulis, duktów 

ujętych w szpalery drzew, grobli. 

Zaaranżowane w obrębie parku otwarcia widokowe na opactwo są elementami spajającymi w 

jedno   przestrzenną formę zespołu architektury z kompozycją parku krajobrazowego, utworzonego na 

podstawie i z wykorzystaniem topografii terenu i przyrodniczego potencjału miejsca.  

Pocysterski henrykowski historyczny zespół urbanistyczny, cechuje unikatowa wartość 

kulturowa w skali nie tylko Dolnego Śląska ale i kraju. 

 

5.2. Określenie walorów przyrodniczych 
W obrębie proponowanego Parku Kulturowego znajduje się wiele cennych elementów 

przyrodniczo-krajobrazowych. W zakresie dendroflory, szczególnym walorem są sędziwe drzewa, a w 

szczególności pomniki przyrody: Quercus robur dąb szypułkowy 9 szt., Taxus baccata cis pospolity 1 

szt., Ulmus laevis wiąz szypułkowy 2 szt. (szczegółowiej opisane w rozdziale 3.2.1. Zestawienie 

pomników przyrody ożywionej).  

Mając na uwadze wiekowość i bogatość drzewostanu, w analizowanym obszarze znajduje się 

znaczna liczba drzew sugerowanych do uznania za pomnik przyrody, wśród których znajduje się: 

Quercus robur dąb szypułkowy 22 szt., Acer pseudoplatanus klon jawor 1 szt., Acer platanoides klon 

pospolity 2 szt., Thuja plicata żywonik olbrzymi 1 szt. (szczegółowiej opisane w rozdziale 

3.2.2.Zestawienie proponowanych pomników przyrody).  

Na terenie proponowanego Parku Kulturowego wyszczególniono szereg gatunków roślin i 

zwierząt objętych ochroną (szczegółowiej opisanych w rozdziale 3.2.5. Zestawienie chronionych 

gatunków roślin i zwierząt).  

Szczególne znacznie ma również obszar ochrony przyrody - Obszar Siedliskowy NATURA 2000, 

Wzgórza Strzelińskie, który skupia równie istotny walor przyrodniczy. Wyżej wyniesione obszary 

porastają lasy i nie brakuje w nich fragmentów cennych z przyrodniczego punktu widzenia. 

Wszelkie dalsze działania planistyczne oraz podejmowane decyzje, powinny uwzględniać walory 

przyrodnicze przedmiotowego obszaru. Szczególnym zakresem ochrony należy objąć starodrzew na 

terenie parku. Bieżący monitoring jego formy, oddziaływania oraz składu gatunkowego pozwoli 

wyodrębnić dalszy plan działania. Ponadto warto zaznaczyć, że obszary lub elementy przyrodnicze są 

dobrem publicznym, które można określić także mianem wartości turystycznej, różnorodnej pod 

względem form krajobrazowych, przyrodniczych oraz kulturowych. W danym kontekście należy 

pamiętać, że walory przyrodnicze stanowią atrybuty do poznania środowiska naturalnego. 
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6. Cele i zagrożenia utworzenia Parku Kulturowego w Henrykowie 
O niezwykłości Henrykowa stanowią jego zintegrowane walory historyczne i krajobrazowe oraz 

wysoki poziom artystyczny i architektoniczny założenia. Szczególnie unikatową cechą jest harmonijne 

połączenie architektury kompleksu opactwa z zielenią komponowaną - ogrodami i parkiem 

krajobrazowym. 

Zespół pocysterskiego opactwa malowniczo położony jest na Wzgórzach Niemczańsko - 

Strzelińskich Przedgórza Sudeckiego, nad rzeką Oławą, na północ od Ziębic - stolicy dawnego księstwa. 

Stanowi on ważny punkt na Szlaku Cysterskim łączącym europejskie klasztory cystersów a będący 

częścią Europejskiego Szlaku Kulturowego.  

Teren przyszłego Henrykowa w roku 1222 z nadania księcia Henryka Brodatego otrzymał 

Kanonik wrocławski Mikołaj, a już w 1227 z klasztoru w Lubiążu przybyli do Henrykowa pierwsi cystersi. 

Nazwę Henryków nadano osadzie na cześć syna Henryka Brodatego - księcia Henryka Pobożnego. W 

ten sposób Henryków został trzecim klasztorem cystersów na Śląsku, po fundacjach w Lubiążu i 

Trzebnicy. 

Charakterystyczną cechą zakonu cysterskiego było wykorzystanie potencjału przyrodniczego 

terenu, a szczególnie wody. Zgodnie z regułą klasztor zlokalizowano w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki, 

dającej opactwu podstawę bytową i zaplecze dla zakładów rzemieślniczych i gospodarczych folwarku. 

Znani ze szczególnych umiejętności stosowania różnych form gospodarowania wodą cystersi, 

sprowadzili specjalnie kanałem z pobliskich wzgórz pitną wodę źródlaną, zakładali znacznych 

rozmiarów stawy hodowlane konstruując groble, zasilając dopływami Oławy. 

Po splądrowaniu i zniszczeniu przez Tatarów zabudowań klasztornych powstałych w I poł. XIII 

w., jeszcze w tym samym wieku cystersi wznieśli murowany romańsko-gotycki kościół pw. 

Wniebowzięcia NMP i klasztor, założyli szkołę oraz m. in. urządzili wielki staw hodowlany w 

południowym sąsiedztwie opactwa. Kompleks klasztorny: kościół, klasztor z wirydarzem, ogrodem i 

zapleczem folwarcznym, otoczono murem obronnym z basztami oraz wykopanym głębokim kanałem 

Nowej Oławy. Zespół klasztorny w takiej postaci funkcjonował w średniowieczu choć wielokrotnie był 

niszczony i plądrowany. 

W wieku XVII opactwo Henrykowskie stało się znaczącym ośrodkiem sztuki barokowej na Śląsku. 

Średniowieczny trzon kompleksu opackiego poddany został przebudowie. Kościół zyskał od frontu 

barokową elewację, barokowe wnętrza, z niezrównanymi działami malarskimi Michaela Willmanna, 

malarza osiadłego w Lubiążu, pracującego dla śląskich cystersów oraz rozsławione stalle zakonne 

wykonane na podstawie rysunków malarza. Na planie średniowiecznego założenia wzniesiono 

czworobok okazałych budynków klasztoru oraz założono otaczające go komponowane ogrody: 

Konwentualny (o średniowiecznej tradycji miejsca), Braci i Opacki. Budynki klasztoru od zachodu 

poprzedzone zostały paradnym dziedzińcem, z oprawą w postaci zwartego, równej wysokości, 

piętrowego ciągu oficyn i piętrowego budynku dawnej szkoły klasztornej. Już w średniowieczu 

sąsiadując z północnym skrzydłem oficyny dziedzińca funkcjonował folwark obsługujący opactwo, 

przyjmując w dalszych wiekach formę trój-dziedzińcowego. Do naszych czasów zachował się 

średniowieczny budynek czeladzi oraz fragment średniowiecznego muru obronnego z basztą 

skierowaną na obronę kanału. 

Przez 600 lat, aż do sekularyzacji zakonów na Śląsku w 1810 roku, opactwo henrykowskie 

pozostawało znaczącym ośrodkiem gospodarczym i kulturalnym tego regionu. W wieku XIX przeszło w 

ręce książąt weimarskich i stało się ich siedzibą. Od strony południowo-wschodniej kompleksu 

budynków klasztornych, na miejscu dawnego lupuarium i zwierzyńca powstał wówczas rozległy park 

krajobrazowy, zaprojektowany przez cenionego na Śląsku architekta krajobrazu Eduarda Petzolda. 
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Dziedzictwem Henrykowa jest również niezwykle cenny zabytkowy manuskrypt - Księga 

Henrykowska (1268-1273 i po 1310), będący kroniką średniowiecznego klasztoru a jednocześnie 

pokazujący obraz stosunków gospodarczych, społecznych i etnicznych XIII wiecznego Śląska. W niej po 

raz pierwszy udokumentowano zdanie w języku polskim. Księga Henrykowska jest unikatem wpisanym 

na Listę Pamięci Świata UNESCO. 

Przedstawione walory świadczą o wyjątkowej randze Henrykowa dla kultury śląskiej (polskiej i 

niemieckiej), jako istotnego ogniwa europejskiego dziedzictwa kulturowego zapisanego w 

zachowanych do dzisiaj dziełach sztuki, architekturze, parkach-ogrodach i krajobrazie. 

W świetle przeprowadzonych analiz można bez wątpienia potwierdzić, że obszar Henrykowa w 

granicach wyznaczonych w opracowaniu  jako park kulturowy, spełnia następujące warunki: 

  stanowi przestrzeń historycznie ukształtowaną w wyniku działalności człowieka, zawierającą 

wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze (tj. krajobrazu kulturowego), dla której 

ochrony niezbędne jest utworzenie parku kulturowego,  

  ma charakter terenu wyróżniającego się krajobrazowo,  

  znajdują się na nim zabytki nieruchome charakterystyczne dla miejscowej tradycji 

budowlanej i osadniczej, 

  zachowanie jego walorów możliwe jest do osiągnięcia w drodze utworzenia parku 

kulturowego (dla zachowania walorów nie wystarcza np. obowiązujące postanowienie planu 

miejscowego czy figurowanie poszczególnych zabytków nieruchomych w rejestrze 

zabytków), 

  przedstawia wartość jako określona całość kompozycyjna. 

W nawiązaniu do zidentyfikowanych wartości kulturowych i przyrodniczych celem utworzenia 

parku kulturowego w Henrykowie jest: 

 

  Ekspozycja dziedzictwa kulturowego 

  Ochrona widoków. Harmonijne uzupełnianie historycznego układu przestrzennego. 

  Ochrona parku krajobrazowego i zakomponowanej zieleni 

  Ograniczenie niekorzystnego wpływu urządzeń reklamowych na przestrzeń publiczną 

  Koordynacja działań związanych z pozyskiwaniem funduszy na prace remontowe 

zabytkowych obiektów i rewaloryzację parku krajobrazowego 

  Opracowanie spójnej i atrakcyjnej formuły zagospodarowania zespołu pocysterskiego 

  Koordynacja działań marketingowych związanych z promocją Henrykowa 

  Aktywne zarządzanie zabytkowym zasobem 

 

6.1. Analiza SWOT 
W celu przeanalizowania zalet i wad utworzenia na terenie Henrykowa parku kulturowego 

została opracowana analiza SWOT. Analiza SWOT jest jedną z podstawowych metod analizy 

strategicznej i porządkowania informacji. Nazwa metody jest akronimem angielskich słów strengths 

(mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse potencjalne lub zaistniałe w 

otoczeniu), threats (zagrożenia prawdopodobne lub istniejące w otoczeniu). Przedstawiona w 

opracowaniu analiza SWOT została przygotowana w oparciu o wyniki ankiety przeprowadzonej w 

ramach konsultacji społecznych w dniu 16.11. 2019 roku w Henrykowie w siedzibie Nadleśnictwa 

Henryków z udziałem przedstawicieli Gminy Ziębice oraz mieszkańców miejscowości. Uniwersalna 

metoda SWOT w tym przypadku została dostosowana do lokalnych uwarunkowań i celu jakiemu miała 
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służyć czyli utworzeniu Parku Kulturowego Opactwa Cystersów i zabytkowego parku w Henrykowie. W 

tym celu opracowano cztery pytania do uczestników ankiety: 

1. Mocne strony to czynniki wewnętrzne-pozytywne – atuty Henrykowa, które według Pani/Pana 

w sposób pozytywny wyróżniają miejscowość od innych, 

2. Słabe strony to czynniki wewnętrzne-negatywne - które według Pani/Pana wiążą się ze złym 

funkcjonowaniem infrastruktury, brakiem usług, chaosem przestrzennym lub innymi 

negatywnymi zjawiskami w Henrykowie, 

3. Szanse (zewnętrzne pozytywne) - są to wszelkie przewidywane procesy, zjawiska i trendy po 

utworzeniu w Henrykowie parku kulturowego, które według Pani/Pana mogą stać się 

impulsem do rozwoju 

4. Zagrożenia (zewnętrzne negatywne) - to wszystkie negatywne procesy, zjawiska i trendy 

mogące według Pani/Pana pojawić się po utworzeniu w Henrykowie parku kulturowego, które 

mogą np. stanowić barierę w rozwoju przestrzennym, ekonomicznym lub społecznym, mogą 

utrudniać życie lub prowadzić do podniesienia kosztów utrzymania. 

Analiza SWOT 

1. Mocne strony to czynniki wewnętrzne-pozytywne – atuty Henrykowa, które według Pani/Pana 

w sposób pozytywny wyróżniają miejscowość od innych: 

- Klasztor cysterski, 

- Park krajobrazowy, 

- Stawy rybne, 

- Wartość historyczna związana z księgą henrykowską i pierwszym zdaniem napisanym 

w języku polskim, 

- Czyste powietrze, 

- Atrakcyjna infrastruktura zabytkowa, 

- Obecność elitarnej szkoły katolickiej w murach klasztornych, 

- Sady jabłoniowe (mogące stanowić podwaliny do stworzenia np. cydru 

henrykowskiego), 

- Ścieżki rowerowe, 

- Bardzo dobre regionalne połączenia kolejowe, 

- Lokalizacja w pobliżu Wrocławia, 

- Intensywna zabudowa cysterska w całym powiecie, 

- Możliwość udziału kurii metropolitalnej w projekcie, 

- Młyn, 

 

2. Słabe strony to czynniki wewnętrzne-negatywne - które według Pani/Pana wiążą się ze złym 

funkcjonowaniem infrastruktury, brakiem usług, chaosem przestrzennym lub innymi 

negatywnymi zjawiskami w Henrykowie: 

- Słabe więzi społeczne, 

- Niska aktywność samorządu, 

- Słaba przedsiębiorczość mieszkańców, 

- Duże potrzeby inwestycyjne, 
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- Na obecnym etapie brak kompleksowego spojrzenia na funkcjonowanie parku 

kulturowego, 

- Obszar nie posiada jednego właściciela (zakon cystersów, osoby prywatne, kuria 

metropolitalna, lasy państwowe), 

- Gmina nie posiada nadwyżek finansowych (m. in. na dotowanie parku), 

- Brak dostępu do wielu lokalizacji (np. baszta, wąwóz Oławy), 

- Słaby stan techniczny wielu obiektów, 

- Brak koncepcji zagospodarowania, 

- Brak potencjału ludzkiego, 

- Słabo rozwinięta gastronomia, 

- Opuszczony folwark, 

- Odizolowani uczniowie szkoły katolickiej, 

- Brak miejsc noclegowych, 

- Brak współpracy między klasztorem a społecznością henrykowską, 

- Brak miejsc spotkań, 

- Wieloletnie zaniedbanie zabytkowych obiektów, 

- Słaba promocja regionu pod względem turystycznym, 

 

3. Szanse (zewnętrzne pozytywne) - są to wszelkie przewidywane procesy, zjawiska i trendy po 

utworzeniu w Henrykowie parku kulturowego, które według Pani/Pana mogą stać się 

impulsem do rozwoju: 

- Rozwój ruchu turystycznego (szczególnie sobotnio-niedzielnego), 

- Możliwość rozwoju gospodarczego miejscowości oraz gminy, 

- Pozyskanie środków na rewitalizację obiektów i obszarów przyrodniczych na terenie 

parku, 

- Wzrost zainteresowania historią regionu, 

- Ochrona zabytków i krajobrazu, 

- Odtworzenie wodospadu i łowiska, 

- Hodowla pstrąga, 

- Odtworzenie ścieżek rowerowych, 

- Systemowe uporządkowanie terenu, 

- Wzrost dochodów mieszkańców, 

- Wzrost znaczenia Henrykowa na mapie turystycznej Polski, 

- Uporządkowanie i podniesienie jakości przestrzeni publicznej, 

- Powiązanie ze prestiżowym statusem Pomnika Historii, 

 

4. Zagrożenia (zewnętrzne negatywne) - to wszystkie negatywne procesy, zjawiska i trendy 

mogące według Pani/Pana pojawić się po utworzeniu w Henrykowie parku kulturowego, które 

mogą np. stanowić barierę w rozwoju przestrzennym, ekonomicznym lub społecznym, mogą 

utrudniać życie lub prowadzić do podniesienia kosztów utrzymania: 

- Przepisy prawne, utrudniające procesy rewitalizacyjne i inwestycyjne, 

- Rozproszona własność gruntów na terenie przyszłego parku kulturowego, 

- Brak zainteresowania radnych projektem, 
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- Brak osób, które mogłyby wziąć na siebie ciężar wdrażania projektu PK i opieki nad 

nim, 

- Sprowadzenie powstania parku kulturowego tylko do działań administracyjnych, 

- Wzrost ruchu turystycznego, prowadzący do braku spokoju, 

- Mała aktywność władz gminy i niewielkie zasoby finansowe mogą spowodować 

zawieszenie działań w realizacji projektu utworzenia parku, 

- Zbyt szczegółowe bądź restrykcyjne zaplanowanie parku kulturowego, 

- Ograniczenie powstawania nowych inwestycji, 

Dodatkowo: 

- Mylenie i mieszanie ustawowych narzędzi ochrony krajobrazu z ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy krajobrazowej, ustawy o planowaniu 

przestrzennym oraz prawa ochrony środowiska. 

- Podatność na zmiany polityczne w samorządzie (w typie: „oni powołali, my odwołamy 

Park Kulturowy”). 

- Aktywność grup i środowisk przeciwnych powoływaniu Parków Kulturowych – 

„szeptana propaganda” - opinia o nieskuteczności działań. 

- Złożoność struktury prawnej parku, która na każdym etapie grozi blokadą formalną 

działania parku ze względu na uchybienia proceduralne i prawne w powoływaniu i 

instrumentacji działania Parku. 

- Wybiórcze rozumienie Parku, np. wyłącznie jako narzędzia do zwalczania reklam. 

Przekonanie w części społeczeństwa o prymacie prawa własności nad regulacjami 

dotyczącymi interesu wspólnego obywateli. 

- Używanie nazwy park Kulturowy do innych, niż ustawowe działań w zakresie 

kształtowania przestrzeni publicznej – dezawuowanie nazwy. 

- Hierarchia celów na które samorząd jest gotów łożyć fundusze oraz wysokość funduszy 

przeznaczanych na funkcjonowanie Paru Kulturowego. 

- Nieprofesjonalne zarządzanie Parkiem Kulturowym, brak lub niewłaściwe usytuowanie 

ciała zarządzającego w strukturze administracji samorządowej. 

- Brak konsekwencji w stosowaniu ustaleń Parku Kulturowego. 
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7. Zasady ochrony walorów kulturowych i kształtowania krajobrazu 

7.1. Określenie granic i struktury PK 
W oparciu o przeprowadzone analizy wytyczone zostały granice planowanego Parku 

Kulturowego Opactwo Cystersów w Henrykowie. W zamierzeniu autorów opracowania było objęcie 

granicami parku terenów integralnie związanych z kompleksem cysterskim oraz okresem książęcym 

założenia wraz z zapewnieniem ochrony podstawowych ekspozycji widokowych. Stąd oprócz 

wpisanych do Rejestru Zabytków obszarowo terenów Henrykowa granice parku objęły pocysterskie 

stawy wraz z otaczającymi polami oraz stację kolejową. Za integralną część założenia uznano także 

obszar zasypanego Wielkiego Stawu, który zachował do dzisiaj w formie szczątkowej terenowej niecki. 

Granice parku przedstawione zostały na planszy nr 3 stanowiącej integralną cześć opracowania. 

Analiza podziałów własnościowych i administracyjnych wykazała, że część stawów związanych niegdyś 

z klasztorem, predysponowanych do włączenia w granice parku kulturowego, obecnie znajduje się na 

terenie sąsiedniej gminy Ciepłowody. Stąd też w opracowaniu wyodrębniono tą część jako oddzielny 

obszar. Formuła parku kulturowego umożliwia realizowanie jednostki na terenie wielu gmin. Proces 

ten na pewno wymusza dodatkowy nakład działań organizacyjnych, dlatego przewidziano dwie 

możliwości: 

- utworzenie parku kulturowego równolegle z udziałem dwóch gmin, 

- dołączenie obszaru należącego do gminy Ciepłowody w późniejszym etapie. 

 

Il. 52 Schemat proponowanych granic Parku Kulturowego Opactwo Cystersów i park krajobrazowy w 

Henrykowie 
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W granicach Parku wyodrębniono sześć obszarów o zróżnicowanych cechach funkcjonalno-

przestrzennych i wynikających z nich rygorach ochrony. Siódmy obszar stanowi teren przynależny do 

gminy Ciepłowody, zalecany do włączenia do Parku w późniejszym etapie. Podział na obszary 

koresponduje z przewidywaną ich odrębnością w docelowej strukturze funkcjonalno-przestrzennej 

obszaru Parku Kulturowego. 

W granicach obszarów o złożonej strukturze przestrzennej wydzielone zostały sektory. Granice 

sektorów wyznaczono z uwzględnieniem cech kulturowo-przyrodniczych oraz cech stanu 

zagospodarowania wyodrębniających poszczególne tereny. 

 

OBSZARY I SEKTORY OCHRONY/EKSPOZYCJI KRAJOBRAZU 

I. Obszar ścisłej ochrony konserwatorskiej kompleksu opactwa cysterskiego 

Sektory: 

I.1. Zespół klasztorny z kościołem. Wielki dziedziniec 

I.2. Przyklasztorny Ogród włoski [d. konwentualny] 

I.3. Reprezentacyjny Ogród Opata 

I.4. Ogród Braci o charakterze rekreacyjnym 

I.5. Reprezentacyjna strefa wjazdu na teren opactwa 

I.6. Pierwszy dziedziniec folwarczny. Drugi dziedziniec gospodarczy 

I.7. Dawny ogród warzywny / sad przyklasztorny 

I.8. Drugi dziedziniec gospodarczy 

 

II. Obszar ścisłej ochrony zabudowy osady klasztornej i miasteczka  

Sektory: 

II.1. Historyczna zabudowa po obu stronach centralnego odcinka ul. H. Brodatego 

II.2. Reprezentacyjny placyk przy zespole pomnikowym św. Nepomucena 

II.3. Zabudowania młyna klasztornego 

III. Obszar ścisłej ochrony Parku Krajobrazowego Eduarda Petzolda 

IV. Obszar ochrony XIX i XX wiecznej zabudowy rozproszonej układu osadniczego 

Sektory: 

IV.1. Sektor zabudowy wzdłuż ulicy H. Brodatego [z wyłączeniem obszaru II.1] 

IV.2. Sektor rozproszonej zabudowy na północ od Parku Krajobrazowego 

IV.3. Sektor historycznych zabudowań stacji kolejowej  

V. Obszar ochrony XX wiecznej zabudowy rozproszonej układu osadniczego 

Sektory: 

V.1. Sektor współczesnej zabudowy rozproszonej, na zachód od ul. Słonecznej 

V.2. Sektor zabudowy o charakterze produkcyjnym przy wjeździe od południa 

VI. Obszar ochrony ekspozycji krajobrazowej 

Sektory: 
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VI.1. Sektor ekspozycji północnej zespołu klasztornego 

VI.2. Niezalesiony sektor ekspozycji północnej Parku Krajobrazowego i zespołu klasztornego 

VI.3. Niezalesiony sektor ekspozycji północnej Parku Krajobrazowego i zespołu klasztornego 

VI.4. Niezalesiony sektor ekspozycji północnej Parku Krajobrazowego i zespołu klasztornego, 

od strony dojścia od stacji PKP 

VI.5. Sektor południowej ekspozycji Parku Krajobrazowego, od strony dojazdu 

do Henrykowa z kierunku zachodniego 

VI.6. Sektor ekspozycji południowej Parku Krajobrazowego i zespołu klasztornego, 

teren dawnego wielkiego stawu 

VI.7. Teren pocysterskich stawów hodowlanych 

VI.8. Tereny zachodniej ekspozycji zespołu klasztornego i stawów hodowlanych 

VII. Obszar cysterskich stawów hodowlanych przynależny do gminy Ciepłowody [planowany do 

włączenia do Parku w późniejszym etapie] 
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7.2. Zakazy i ograniczenia na obszarze Parku 
Zakazy i ograniczenia opracowane zostały w formie tabelarycznej w zestawieniu z 

przeznaczeniem terenów określonym w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego. Zapisy dostosowane zostały do struktury przestrzennej Parku podzielonej na obszary 

i sektory. Część zapisów tzw. ogólnych odnosi się do całego Parku, część zapisów odnosi się do 

wyznaczonych i opisanych na planszy nr 4 sektorów. 

Zapis tabelaryczny zakazów i ograniczeń odpowiada w pełni merytorycznie treści projektu 

uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park 

Kulturowy Opactwo Cystersów w Henrykowie zawartej w rozdziale 7.3 Planu Ochrony. 

 

Zapisy Planu Ochrony Parku Kulturowego 

Cały obszar Parku Kulturowego 

Ustalenia ogólne w zakresie prowadzenia robót budowlanych oraz działalności przemysłowej, rolniczej, 
hodowlanej, handlowej lub usługowej 

Na obszarze Parku Kulturowego zabrania się robót budowlanych związanych z: 
1) instalowaniem urządzeń na elewacjach frontowych budynków oraz oświetlenia w zakresie: 
a) umieszczania od strony przestrzeni publicznych urządzeń nagłaśniających, klimatyzujących, anten 
satelitarnych, 
b) stosowania światła innego niż białe lub zbliżone do białego w iluminacji obiektów budowlanych; 
2) stosowaniem w przestrzeni publicznej nawierzchni innych niż naturalne (w miejscach kulturowo 
uzasadnionych należy stosować nawierzchnię brukową, kostkę granitową, płytę kamienną, nawierzchnię 
żwirową stabilizowana, gruntową stabilizowaną) za wyjątkiem jezdni poza obszarem I i III oraz sektorem 
II.1; 
3) stosowaniem w przestrzeni publicznej wyrobów betonowych: krawężników, kostki, płyt chodnikowych, 
śmietników, słupów; 
4) umieszczaniem urządzeń technicznych, w tym stacji trafo, na miejscach eksponowanych szczególnie na 
przebiegu ciągów i osi widokowych; 
5) lokalizacją wież siłowni wiatrowych i nadajników telefonii komórkowych, innych dominant 
wysokościowych przekraczających wysokość pobliskiej zabudowy, a także wznoszenia nowych linii 
energetycznych wysokiego napięcia; na etapie modernizacji i przebudowy istniejących linii wysokiego 
napięcia należy je projektować jako podziemne; 
6) naruszania, usuwania elementów historycznego układu wodnego. 
 
Na obszarze Parku Kulturowego zabrania się działalności związanej z: 
1) handlem poza budynkami oraz w przejściach i przejazdach bramowych, za wyjątkiem: 
a) handlu stanowiącego część zorganizowanych imprez: koncertów, zawodów sportowych, uroczystości 
religijnych i państwowych, wystaw, jarmarków i kiermaszów okolicznościowych, imprez artystycznych, 
akcji informacyjnych, happeningów i innych wydarzeń o charakterze niekomercyjnym, cyklicznych imprez 
okolicznościowych, 
b) wystawiania i oferowania do sprzedaży pamiątek, książek, owoców i warzyw oraz wypieków przed 
lokalami handlowymi, przez podmiot prowadzący działalność handlową w tym zakresie i w tym lokalu; 
2) działalnością gastronomiczną poza budynkami w przejściach i przejazdach bramowych, za wyjątkiem 
działalności gastronomicznej stanowiącej część zorganizowanych imprez i ogródków 
gastronomicznych/kawiarnianych; 
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3) umieszczaniem w niezabrukowanej strefie, wokół drzew zlokalizowanych w przestrzeni publicznej, 
jakichkolwiek urządzeń oraz mocowania w koronach drzew oświetlenia, za wyjątkiem dekoracji 
świątecznych lub okolicznościowych; 
4) lokalizacją ogródków kawiarnianych i gastronomicznych z parasolami na przebiegu ciągów i osi 
widokowych; 
5) używaniem instalacji lub urządzeń nagłaśniających, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach 
odrębnych oraz podczas świąt i imprez promujących dziedzictwo kulturowe Henrykowa i regionu. 
2. Jako osłonę ogródków gastronomicznych/kawiarnianych dopuszcza się wyłącznie markizy i parasole w 
jednolitym kolorze ecru. 
3. Kolorowe znaki firmowe i napisy na markizach mogą być usytuowane tylko na elementach zwisających 
(lambrekinach). 

Ustalenia ogólne dotyczące zakazów i ograniczeń dotyczących umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń 
reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną parku kulturowego, z wyjątkiem znaków 

drogowych i znaków związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego 

1. Zobowiązuje się do montowania reklam, szyldów, neonów, znaków firmowych, tablic informacyjnych 
itp. jedynie w pasie parteru (będącym strefą handlu), do linii gzymsu nad częścią handlową, jako szyldy 
informujące i wizytówki danego sklepu. Mogą one obejmować tylko te firmy, które prowadzą działalność 
w danym budynku. 
2. Reklamy powinny być opracowane indywidualnie, w dostosowaniu do danego obiektu, jego gabarytów, 
kolorystyki oraz jego otoczenia. Powinny być one elementem plastycznym, dostosowanym do charakteru 
obiektu. 
3. Lokalizacja reklam na budynku powinna być uporządkowana, o ujednoliconych gabarytach. 
4. Reklamy nie mogą zdominować zabytkowej zabudowy i muszą uwzględniać charakter i funkcję obiektu. 
5. Reklamy powinny być dostosowane wielkością, ilością (dla jednej firmy dopuszczalna jest jedna 
reklama), krojem liternictwa, formą, materiałem i stonowaną kolorystyką do barwy i charakteru elewacji, 
na której reklama ma zostać umieszczona. 
6. Montaż reklam nie może uszkodzić istniejących detali architektonicznych. 
7. Zobowiązuje się do montowania reklam wspornikowych, w tym wykonanych w metaloplastyce, drewnie 
lub innych naturalnych materiałach lub malowanych na elewacji. 
8. Zaleca się, aby na terenie Parku Kulturowego została wprowadzona ujednolicona forma graficzna oraz 
forma nośnika informacji turystycznej. 
9. Zabrania się: 
a) umieszczania nośników informacji wizualnej za wyjątkiem tablic z informacjami dotyczącymi obsługi 
ruchu turystycznego i drogowego o wymiarach przekraczających wielkości: 
- dla nośników płaskich, w tym malowanych na elewacji, 2,0 m2 powierzchni, 
- dla nośników prostopadłych tzw. wysięgników, maksymalnie odległość 80 cm od elewacji do krańca 
wysięgnika z szyldem oraz 60 cm wysokości, 
b) umieszczania nośników informacji wizualnej powyżej linii parteru, w tym w oknach, na całej elewacji 
budynku oraz na dachach i kalenicach. 
c) umieszczania wolnostojących nośników informacji wizualnej na wysokości większej niż 3 m nad 
poziomem istniejącego terenu, 
d) umieszczania nośników informacji wizualnej o jaskrawej kolorystyce, odbijających światło, 
odblaskowych, projekcji świetlnych, elementów ruchomych, neonów oraz światła o zmieniającym się 
natężeniu, błyskowego lub pulsującego, 
e) umieszczania nośników informacji wizualnej na słupach oświetleniowych i trakcyjnych, z wyjątkiem 
tablic z informacjami dotyczącymi obsługi ruchu turystycznego i drogowego, 
f) umieszczania banerów usytuowanych nad drogami i placykami, z wyłączeniem dekoracji świątecznej lub 
okolicznościowej związanej z wydarzeniami kulturowymi promującymi dziedzictwo kulturowe Henrykowa 
i regionu, 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9E45288B-EC73-4C57-9A4C-EB6B0040ECB8. podpisany Strona 134



134 

g) umieszczania nośników informacji wizualnej w bramach, przejściach i przejazdach w sposób 
przesłaniający światło bram, przejść i przejazdów, 
h) postoju pojazdów wykorzystywanych jako nośniki informacji wizualnej, za wyjątkiem tych których wjazd 
na teren obszaru jest uzasadniony potrzebami świadczenia usług dostawczych lub serwisowych, 
i) umieszczania na elewacjach budynków chorągwi, chorągiewek, proporczyków i banerów oraz innych 
nośników informacji handlowej i wizualnej, za wyjątkiem budynków instytucji, na których jest to 
dopuszczalne na podstawie przepisów odrębnych, oraz w trakcie trwania imprez, 
j) zajmowania reklamą większej niż 20% powierzchni witryny sklepowej. 
10. Przepisy o szyldach nie dotyczą organów administracji publicznej i urzędów, korporacji zawodowych i 
innych podmiotów w zakresie, w którym ich szyldy są uregulowane odrębnymi przepisami. 

Ustalenia ogólne w zakresie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury 

1 Na obszarze Parku Kulturowego zabrania się wprowadzania, w przestrzeni publicznej jako obiektów 
małej architektury, wyrobów betonowych: śmietników, słupów, ławek, stojaków na rowery, donic. 
2. Na obszarze Parku Kulturowego zabrania się wprowadzania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych. 

Ustalenia ogólne w zakresie zasad składowania lub magazynowania odpadów 

Na obszarze Parku Kulturowego zabrania się składowania i magazynowania odpadów poza pojemnikami 
służącymi do czasowego gromadzenia bieżących odpadów stałych, z uwzględnieniem segregacji odpadów 
w miejscu ich powstawania; 
Na obszarze Parku Kulturowego zabrania się stawiania wiat śmietnikowych prefabrykowanych z 
elementów betonowych, z preferencją wiat murowanych lub drewnianych z dachami jedno lub 
dwuspadowymi, z pokryciem papowym, ceramicznym lub z blachy łączonej tradycyjnie na rąbek stojący 
lub leżący. 

Ustalenia ogólne w zakresie archeologii 

1. Dla wszystkich sektorów od I.1 do I.8 wprowadza się nakaz wyprzedzających, sondażowych badań 
archeologicznych przed realizacją inwestycji związanych z robotami ziemnymi. 
2. Dla sektorów II.1 i II.2 oraz stanowisk archeologicznych ujętych w wykazie zabytków wprowadza się 
nakaz badań archeologicznych nadzorujących w trakcie robót ziemnych. 

Ustalenia szczegółowe 
przeznaczenie terenu 

określone w MPZP 

I. OBSZAR ŚCISŁEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ KOMPLEKSU OPACTWA CYSTERSKIEGO 

I.1. Zespół klasztorny z kościołem. Wielki dziedziniec 

zabrania się: 
1) stosowania okien połaciowych, z wyłączeniem obiektów nie 
wpisanych do rejestru zabytków; 
2) realizacji robót budowlanych i prac konserwatorskich prowadzących 
do zmian wystroju elewacji, w tym zmiany geometrii dachów, 
pierwotnych lukarn (zachowywać lukarny tylko o zdiagnozowanych 
historycznych formach) i wysokości kalenicy, z dopuszczeniem zmian 
wynikających z uwarunkowań historycznych i ustaleń MPZP; 
3) wymiany zabytkowej stolarki okiennej, bram wejściowych, 
wjazdowych. W przypadku konieczności wymiany ww. elementów, w 
tym także rynien, wprowadza się zakaz stosowania tworzyw sztucznych 

STREFA „A" ŚCISŁEJ OCHRONY 
KONSERWATORSKIEJ 
OBEJMUJĄCA ZESPÓŁ 
KLASZTORNY POCYSTERSKI 
 
STREFA OCHRONY 
HISTORYCZNEGO UKŁADU 
URBANISTYCZNEGO 
MIEJSCOWOŚCI HENRYKÓW 
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oraz wymóg przywrócenia tradycyjnej formy i zastosowania 
tradycyjnego materiału; 
4) umieszczania na terenie ogródków gastronomicznych i kawiarnianych 
urządzeń gastronomicznych, urządzeń nagłaśniających oraz stosowania 
sztucznych wykładzin na istniejącej nawierzchni; 
5) prowadzenia działalności usługowej oraz handlowej, w bramach, 
przejściach i przejazdach, polegającej m.in. na wystawianiu i oferowaniu 
do sprzedaży towarów, za wyjątkiem świąt i uroczystości gdzie handel 
jest historycznie i kulturowo uzasadniony oraz pod warunkiem 
prowadzenia go w zorganizowanych straganach o tradycyjnej formie; 
6) używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających, za wyjątkiem 
przypadków określonych w przepisach odrębnych oraz podczas świąt i 
imprez promujących dziedzictwo kulturowe Henrykowa i regionu; 
7) wprowadzania nasadzeń krzewów i drzew niezgodnie z kontekstem 
kulturowym miejsca, niepotwierdzonych historycznie; 
8) wjazdu pojazdów samochodowych za wyjątkiem samochodów obsługi 
obiektów, pojazdów dostawczych, pojazdów uprzywilejowanych, 
należących do mieszkańców i pracowników. 
 

obiekty objęte wpisem do 
REJESTRU ZABYTKÓW 
[kościół paraf. p.w. Wnieb. 
NMP i Jana Chrzciciela; 
mauzoleum Piastów; cmentarz 
przykościelny (miejsce 
pocmentarne); klasztor 
Cystersów; szkoła łacińska, ob. 
dom mieszkalny- oficyna płd.-
zach. opactwa; mieszkanie 
oficjalistów, ob. dom opieki 
Caritas, oficyna zach. opactwa; 
stajnia z częścią mieszkalną , 
ob. częściowo nieużytkowana, 
oficyna płn. opactwa; 
wozownia, obecnie częściowo 
użytkowana, oficyna wsch. 
opactwa; budynek bramy 
górnej, głównej wjazdowej do 
opactwa; droga od bramy 
górnej na teren klasztoru z 
pasem jezdnym, chodnikami, 
murami i mostem] 
 
obiekty znajdujące się w 
EWIDENCJI ZABYTKÓW 
 
10 UKr/UO teren obiektów 
kultu religijnego i usług 
oświaty, z urządzeniami 
towarzyszącymi. 
 
MW zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna, z urządzeniami 
towarzyszącymi 

I.2. Przyklasztorny Ogród włoski [d. konwentualny] 

zabrania się: 
1) stosowania okien połaciowych, z wyłączeniem obiektów nie 
wpisanych do rejestru zabytków; 
2) realizacji robót budowlanych i prac konserwatorskich prowadzących 
do zmian wystroju elewacji, w tym zmiany geometrii dachów, 
pierwotnych lukarn (zachowywać lukarny tylko o zdiagnozowanych 
historycznych formach) i wysokości kalenicy, z dopuszczeniem zmian 
wynikających z uwarunkowań historycznych i ustaleń MPZP; 
3) wymiany zabytkowej stolarki okiennej, bram wejściowych, 
wjazdowych. W przypadku konieczności wymiany ww. elementów, w 
tym także rynien, wprowadza się zakaz stosowania tworzyw sztucznych 
oraz wymóg przywrócenia tradycyjnej formy i zastosowania 
tradycyjnego materiału; 

STREFA „A" ŚCISŁEJ OCHRONY 
KONSERWATORSKIEJ 
OBEJMUJĄCA ZESPÓŁ 
KLASZTORNY POCYSTERSKI 
 
STREFA OCHRONY 
HISTORYCZNEGO UKŁADU 
URBANISTYCZNEGO 
MIEJSCOWOŚCI HENRYKÓW 
 
obiekty objęte wpisem do 
REJESTRU ZABYTKÓW 
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4) umieszczania na terenie ogródków gastronomicznych i kawiarnianych 
urządzeń gastronomicznych, urządzeń nagłaśniających oraz stosowania 
sztucznych wykładzin na istniejącej nawierzchni; 
5) prowadzenia działalności usługowej oraz handlowej, w bramach, 
przejściach i przejazdach, polegającej m.in. na wystawianiu i oferowaniu 
do sprzedaży towarów, za wyjątkiem świąt i uroczystości gdzie handel 
jest historycznie i kulturowo uzasadniony oraz pod warunkiem 
prowadzenia go w zorganizowanych straganach o tradycyjnej formie; 
6) używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających, za wyjątkiem 
przypadków określonych w przepisach odrębnych oraz podczas świąt i 
imprez promujących dziedzictwo kulturowe Henrykowa i regionu; 
7) wprowadzania nasadzeń krzewów i drzew niezgodnie z kontekstem 
kulturowym miejsca, niepotwierdzonych historycznie; 
8) wjazdu pojazdów samochodowych za wyjątkiem samochodów obsługi 
obiektów, pojazdów dostawczych, pojazdów uprzywilejowanych, 
należących do mieszkańców i pracowników. 
9) urządzania terenu bez uprzednich badań historycznych; 
10) usuwania historycznych kamiennych elementów urządzenia ogrodu; 
11) wprowadzanie obiektów altanowych poza miejscami uzasadnionymi 
historycznie (wg ikonografii Wernera) o historyzującej formie i 
wykonanych z materiałów tradycyjnych; 
12) wprowadzanie elementów małej architektury za wyjątkiem tych o 
tradycyjnej formie i materiale (kamienne ławki, drewniane fotele 
ogrodowe). 

[oranżeria I, ob. sala 
gimnastyczna] 
 
obiekty znajdujące się w 
EWIDENCJI ZABYTKÓW 
 
10 UKr/UO teren obiektów 
kultu religijnego i usług 
oświaty, z urządzeniami 
towarzyszącymi. 

I.3. Reprezentacyjny Ogród Opata 

zabrania się: 
1) stosowania okien połaciowych, z wyłączeniem obiektów nie 
wpisanych do rejestru zabytków; 
2) realizacji robót budowlanych i prac konserwatorskich prowadzących 
do zmian wystroju elewacji, w tym zmiany geometrii dachów, 
pierwotnych lukarn (zachowywać lukarny tylko o zdiagnozowanych 
historycznych formach) i wysokości kalenicy, z dopuszczeniem zmian 
wynikających z uwarunkowań historycznych i ustaleń MPZP; 
3) wymiany zabytkowej stolarki okiennej, bram wejściowych, 
wjazdowych. W przypadku konieczności wymiany ww. elementów, w 
tym także rynien, wprowadza się zakaz stosowania tworzyw sztucznych 
oraz wymóg przywrócenia tradycyjnej formy i zastosowania 
tradycyjnego materiału; 
4) umieszczania na terenie ogródków gastronomicznych i kawiarnianych 
urządzeń gastronomicznych, urządzeń nagłaśniających oraz stosowania 
sztucznych wykładzin na istniejącej nawierzchni; 
5) prowadzenia działalności usługowej oraz handlowej, w bramach, 
przejściach i przejazdach, polegającej m.in. na wystawianiu i oferowaniu 
do sprzedaży towarów, za wyjątkiem świąt i uroczystości gdzie handel 
jest historycznie i kulturowo uzasadniony oraz pod warunkiem 
prowadzenia go w zorganizowanych straganach o tradycyjnej formie; 
6) używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających, za wyjątkiem 
przypadków określonych w przepisach odrębnych oraz podczas świąt i 
imprez promujących dziedzictwo kulturowe Henrykowa i regionu; 

STREFA „A" ŚCISŁEJ OCHRONY 
KONSERWATORSKIEJ 
OBEJMUJĄCA ZESPÓŁ 
KLASZTORNY POCYSTERSKI 
 
STREFA OCHRONY 
HISTORYCZNEGO UKŁADU 
URBANISTYCZNEGO 
MIEJSCOWOŚCI HENRYKÓW 
 
obiekty objęte wpisem do 
REJESTRU ZABYTKÓW 
[pawilon ogrodowy; dom 
ogrodnika; mur ogrodu 
opackiego z dwiema bramami] 
 
obiekty znajdujące się w 
EWIDENCJI ZABYTKÓW 
 
10 UKr/UO teren obiektów 
kultu religijnego i usług 
oświaty, z urządzeniami 
towarzyszącymi. 
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7) wprowadzania nasadzeń krzewów i drzew niezgodnie z kontekstem 
kulturowym miejsca, niepotwierdzonych historycznie; 
8) wjazdu pojazdów samochodowych za wyjątkiem samochodów obsługi 
obiektów, pojazdów dostawczych, pojazdów uprzywilejowanych, 
należących do mieszkańców i pracowników. 
9) urządzania terenu bez uprzednich badań historycznych; 
10) usuwania historycznych kamiennych elementów urządzenia ogrodu; 
11) wprowadzanie obiektów altanowych poza miejscami uzasadnionymi 
historycznie (wg ikonografii Wernera) o historyzującej formie i 
wykonanych z materiałów tradycyjnych; 
12) wprowadzanie elementów małej architektury za wyjątkiem tych o 
tradycyjnej formie i materiale (kamienne ławki, drewniane fotele 
ogrodowe). 

I.4 Ogród Braci o charakterze rekreacyjnym 

zabrania się: 
1) stosowania okien połaciowych, z wyłączeniem obiektów nie 
wpisanych do rejestru zabytków; 
2) realizacji robót budowlanych i prac konserwatorskich prowadzących 
do zmian wystroju elewacji, w tym zmiany geometrii dachów, 
pierwotnych lukarn (zachowywać lukarny tylko o zdiagnozowanych 
historycznych formach) i wysokości kalenicy, z dopuszczeniem zmian 
wynikających z uwarunkowań historycznych i ustaleń MPZP; 
3) wymiany zabytkowej stolarki okiennej, bram wejściowych, 
wjazdowych. W przypadku konieczności wymiany ww. elementów, w 
tym także rynien, wprowadza się zakaz stosowania tworzyw sztucznych 
oraz wymóg przywrócenia tradycyjnej formy i zastosowania 
tradycyjnego materiału; 
4) umieszczania na terenie ogródków gastronomicznych i kawiarnianych 
urządzeń gastronomicznych, urządzeń nagłaśniających oraz stosowania 
sztucznych wykładzin na istniejącej nawierzchni; 
5) prowadzenia działalności usługowej oraz handlowej, w bramach, 
przejściach i przejazdach, polegającej m.in. na wystawianiu i oferowaniu 
do sprzedaży towarów, za wyjątkiem świąt i uroczystości gdzie handel 
jest historycznie i kulturowo uzasadniony oraz pod warunkiem 
prowadzenia go w zorganizowanych straganach o tradycyjnej formie; 
6) używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających, za wyjątkiem 
przypadków określonych w przepisach odrębnych oraz podczas świąt i 
imprez promujących dziedzictwo kulturowe Henrykowa i regionu; 
7) wprowadzania nasadzeń krzewów i drzew niezgodnie z kontekstem 
kulturowym miejsca, niepotwierdzonych historycznie; 
8) wjazdu pojazdów samochodowych za wyjątkiem samochodów obsługi 
obiektów, pojazdów dostawczych, pojazdów uprzywilejowanych, 
należących do mieszkańców i pracowników. 
9) realizacji urządzeń sportowych i rekreacyjnych ze sztuczną 
nawierzchnią oraz wygrodzeń boisk 

STREFA „A" ŚCISŁEJ OCHRONY 
KONSERWATORSKIEJ 
OBEJMUJĄCA ZESPÓŁ 
KLASZTORNY POCYSTERSKI 
 
STREFA OCHRONY 
HISTORYCZNEGO UKŁADU 
URBANISTYCZNEGO 
MIEJSCOWOŚCI HENRYKÓW 
 
obiekty objęte wpisem do 
REJESTRU ZABYTKÓW 
[budynek bramy parkowej 
opactwa] 
 
obiekty znajdujące się w 
EWIDENCJI ZABYTKÓW 
 
10 UKr/UO teren obiektów 
kultu religijnego i usług 
oświaty, z urządzeniami 
towarzyszącymi 

I.5. Reprezentacyjna strefa wjazdu na teren opactwa 
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zabrania się: 
1) stosowania okien połaciowych, z wyłączeniem obiektów nie 
wpisanych do rejestru zabytków; 
2) realizacji robót budowlanych i prac konserwatorskich prowadzących 
do zmian wystroju elewacji, w tym zmiany geometrii dachów, 
pierwotnych lukarn (zachowywać lukarny tylko o zdiagnozowanych 
historycznych formach) i wysokości kalenicy, z dopuszczeniem zmian 
wynikających z uwarunkowań historycznych i ustaleń MPZP; 
3) wymiany zabytkowej stolarki okiennej, bram wejściowych, 
wjazdowych. W przypadku konieczności wymiany ww. elementów, w 
tym także rynien, wprowadza się zakaz stosowania tworzyw sztucznych 
oraz wymóg przywrócenia tradycyjnej formy i zastosowania 
tradycyjnego materiału; 
4) umieszczania na terenie ogródków gastronomicznych i kawiarnianych 
urządzeń gastronomicznych, urządzeń nagłaśniających oraz stosowania 
sztucznych wykładzin na istniejącej nawierzchni; 
5) prowadzenia działalności usługowej oraz handlowej, w bramach, 
przejściach i przejazdach, polegającej m.in. na wystawianiu i oferowaniu 
do sprzedaży towarów, za wyjątkiem świąt i uroczystości gdzie handel 
jest historycznie i kulturowo uzasadniony oraz pod warunkiem 
prowadzenia go w zorganizowanych straganach o tradycyjnej formie; 
6) używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających, za wyjątkiem 
przypadków określonych w przepisach odrębnych oraz podczas świąt i 
imprez promujących dziedzictwo kulturowe Henrykowa i regionu; 
7) wprowadzania nasadzeń krzewów i drzew niezgodnie z kontekstem 
kulturowym miejsca, niepotwierdzonych historycznie; 
8) wjazdu pojazdów samochodowych za wyjątkiem samochodów obsługi 
obiektów, pojazdów dostawczych, pojazdów uprzywilejowanych, 
należących do mieszkańców i pracowników. 
9) lokalizowania nowych parkingów za wyjątkiem miejsca postojowego 
dla autokaru wysadzającego turystów i jadącego docelowo na parking 
północny (obszar VI.1) oraz kilku miejsc parkingowych dla samochodów 
osobowych. 

KSu – teren obsługi 
komunikacji – parking 
ZP – tereny ZIELENI 
PARKOWEJ 
KDG1/2 teren drogi publicznej 
klasy głównej w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 395 

I.6. Pierwszy dziedziniec folwarczny o tradycji  średniowiecznej 

zabrania się: 
1) stosowania okien połaciowych, z wyłączeniem obiektów nie 
wpisanych do rejestru zabytków; 
2) realizacji robót budowlanych i prac konserwatorskich prowadzących 
do zmian wystroju elewacji, w tym zmiany geometrii dachów, 
pierwotnych lukarn (zachowywać lukarny tylko o zdiagnozowanych 
historycznych formach) i wysokości kalenicy, z dopuszczeniem zmian 
wynikających z uwarunkowań historycznych i ustaleń MPZP; 
3) wymiany zabytkowej stolarki okiennej, bram wejściowych, 
wjazdowych. W przypadku konieczności wymiany ww. elementów, w 
tym także rynien, wprowadza się zakaz stosowania tworzyw sztucznych 
oraz wymóg przywrócenia tradycyjnej formy i zastosowania 
tradycyjnego materiału; 

STREFA „A" ŚCISŁEJ OCHRONY 
KONSERWATORSKIEJ 
OBEJMUJĄCA ZESPÓŁ 
KLASZTORNY POCYSTERSKI 
 
STREFA OCHRONY 
HISTORYCZNEGO UKŁADU 
URBANISTYCZNEGO 
MIEJSCOWOŚCI HENRYKÓW 
 
obiekty objęte wpisem do 
REJESTRU ZABYTKÓW [mur 
obronny z basztą; dom 
czeladzi na folwarku opactwa] 
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4) umieszczania na terenie ogródków gastronomicznych i kawiarnianych 
urządzeń gastronomicznych, urządzeń nagłaśniających oraz stosowania 
sztucznych wykładzin na istniejącej nawierzchni; 
5) prowadzenia działalności usługowej oraz handlowej, w bramach, 
przejściach i przejazdach, polegającej m.in. na wystawianiu i oferowaniu 
do sprzedaży towarów, za wyjątkiem świąt i uroczystości gdzie handel 
jest historycznie i kulturowo uzasadniony oraz pod warunkiem 
prowadzenia go w zorganizowanych straganach o tradycyjnej formie; 
6) używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających, za wyjątkiem 
przypadków określonych w przepisach odrębnych oraz podczas świąt i 
imprez promujących dziedzictwo kulturowe Henrykowa i regionu; 
7) wprowadzania nasadzeń krzewów i drzew niezgodnie z kontekstem 
kulturowym miejsca, niepotwierdzonych historycznie; 
8) wjazdu pojazdów samochodowych za wyjątkiem samochodów obsługi 
obiektów, pojazdów dostawczych, pojazdów uprzywilejowanych, 
należących do mieszkańców i pracowników. 

obiekty znajdujące się w 
EWIDENCJI ZABYTKÓW 
RU/U – tereny obsługi 
rolnictwa z dopuszczeniem 
usług, z urządzeniami 
towarzyszącymi 

I.7. Dawny ogród warzywny / sad przyklasztorny 

zabrania się: 
1) wprowadzania na terenie dawnego ogrodu warzywnego/sadu 
przyklasztornego gatunków roślin niepotwierdzonych historycznie. 

STREFA „A" ŚCISŁEJ OCHRONY 
KONSERWATORSKIEJ 
OBEJMUJĄCA ZESPÓŁ 
KLASZTORNY POCYSTERSKI 
 
STREFA OCHRONY 
HISTORYCZNEGO UKŁADU 
URBANISTYCZNEGO 
MIEJSCOWOŚCI HENRYKÓW 
 
10 UKr/UO teren obiektów 
kultu religijnego i usług 
oświaty, z urządzeniami 
towarzyszącymi 

I.8. Drugi dziedziniec gospodarczy 

zabrania się: 
1) kontrastowania i dominowania współczesną formą zabudowy oraz 
współczesnymi materiałami nad obiektami historycznymi (budynki, 
ogrodzenia, nawierzchnia). 
nakazuje się: 
likwidację lub pozostawienie do śmierci technicznej elementów 
dysharmonizujących, w tym garaży blaszanych i wiat. 

STREFA OCHRONY 
HISTORYCZNEGO UKŁADU 
URBANISTYCZNEGO 
MIEJSCOWOŚCI HENRYKÓW 
 
RU/U – tereny obsługi 
rolnictwa z dopuszczeniem 
usług, z urządzeniami 
towarzyszącymi 

II. OBSZAR ŚCISŁEJ OCHRONY ZABUDOWY OSADY KLASZTORNEJ I MIASTECZKA 

II.1. Historyczna zabudowa po obu stronach centralnego odcinka ul. H. Brodatego 

zabrania się: STREFA OCHRONY 
HISTORYCZNEGO UKŁADU 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9E45288B-EC73-4C57-9A4C-EB6B0040ECB8. podpisany Strona 140



140 

1) stosowania okien połaciowych od strony przestrzeni publicznej, z 
wyłączeniem obiektów nie wpisanych do rejestru zabytków; 
2) w odniesieniu do budynków frontowych: robót budowlanych 
prowadzących do zmian wystroju elewacji, w tym zmiany geometrii 
dachów i wysokości kalenicy, z dopuszczeniem zmian wynikających z 
uwarunkowań historycznych i ustaleń MPZP; 
3) wymiany zabytkowej stolarki okiennej, bram wejściowych, 
wjazdowych. W przypadku konieczności wymiany ww. elementów, w 
tym także rynien, wprowadza się zakaz stosowania tworzyw sztucznych 
oraz wymóg przywrócenia tradycyjnej formy i zastosowania 
tradycyjnego materiału; 
4) umieszczania na terenie ogródków gastronomicznych i kawiarnianych 
urządzeń gastronomicznych, urządzeń nagłaśniających oraz stosowania 
sztucznych wykładzin na istniejącej nawierzchni; 
5) prowadzenia działalności usługowej oraz handlowej, w bramach, 
przejściach i przejazdach, polegającej m.in. na wystawianiu i oferowaniu 
do sprzedaży towarów, za wyjątkiem świąt i uroczystości gdzie handel 
jest historycznie i kulturowo uzasadniony oraz pod warunkiem 
prowadzenia go w zorganizowanych straganach o tradycyjnej formie; 
6) używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających, za wyjątkiem 
przypadków określonych w przepisach odrębnych oraz podczas świąt i 
imprez promujących dziedzictwo kulturowe Henrykowa i regionu; 
7) wprowadzania nasadzeń krzewów i drzew niezgodnie z kontekstem 
kulturowym miejsca, niepotwierdzonych historycznie. 
8) usuwania historycznych elementów małej architektury 
przedogródków pierzei zachodniej (podmurówka, metalowe 
ogrodzenie); 
9) nasadzeń zieleni wysokiej (pow. 1,5m) w obszarze przedogródków 
pierzei zachodniej; 
10) nasadzeń zielni wysokiej (pow. 1,5m) w pasie drogowym pierzei 
wschodniej. 

URBANISTYCZNEGO 
MIEJSCOWOŚCI HENRYKÓW 
 
STREFA KONSERWATORSKA 
OCHRONY ZABYTKOWEGO 
ZAŁOŻENIA OGRODOWO-
PARKOWEGO [koryto rzeki 
Oławy] 
obiekty objęte wpisem do 
REJESTRU ZABYTKÓW 
[spichlerz] 
 
obiekty znajdujące się w 
EWIDENCJI ZABYTKÓW 
MN/U - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
z usługami, wielofunkcyjnej, z 
urządzeniami towarzyszącymi 
[pierzeja wschodnia, cz. strony 
zachodniej ul. H.Brodatego] 
RU/U - tereny obsługi 
rolnictwa z dopuszczeniem 
usług, z urządzeniami 
towarzyszącymi [spichlerz] 
MW - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, 
z urządzeniami 
towarzyszącymi 
ZU – tereny zieleni urządzonej 
[pomnik ofiar I wojny 
światowej] 
KDG1/2 teren drogi publicznej 
klasy głównej w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 395 

II.2. Reprezentacyjny placyk przy zespole pomnikowym św. Nepomucena 

zabrania się: 
1) stosowania okien połaciowych od strony przestrzeni publicznej, z 
wyłączeniem obiektów nie wpisanych do rejestru zabytków; 
2) w odniesieniu do budynków frontowych: robót budowlanych 
prowadzących do zmian wystroju elewacji, w tym zmiany geometrii 
dachów i wysokości kalenicy, z dopuszczeniem zmian wynikających z 
uwarunkowań historycznych i ustaleń MPZP; 
3) wymiany zabytkowej stolarki okiennej, bram wejściowych, 
wjazdowych. W przypadku konieczności wymiany ww. elementów, w 
tym także rynien, wprowadza się zakaz stosowania tworzyw sztucznych 
oraz wymóg przywrócenia tradycyjnej formy i zastosowania 
tradycyjnego materiału; 

STREFA „A" ŚCISŁEJ OCHRONY 
KONSERWATORSKIEJ 
OBEJMUJĄCA ZESPÓŁ 
KLASZTORNY POCYSTERSKI 
 
STREFA OCHRONY 
HISTORYCZNEGO UKŁADU 
URBANISTYCZNEGO 
MIEJSCOWOŚCI HENRYKÓW 
STREFA KONSERWATORSKA 
OCHRONY ZABYTKOWEGO 
ZAŁOŻENIA OGRODOWO-
PARKOWEGO 
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4) umieszczania na terenie ogródków gastronomicznych i kawiarnianych 
urządzeń gastronomicznych, urządzeń nagłaśniających oraz stosowania 
sztucznych wykładzin na istniejącej nawierzchni; 
5) prowadzenia działalności usługowej oraz handlowej, w bramach, 
przejściach i przejazdach, polegającej m.in. na wystawianiu i oferowaniu 
do sprzedaży towarów, za wyjątkiem świąt i uroczystości gdzie handel 
jest historycznie i kulturowo uzasadniony oraz pod warunkiem 
prowadzenia go w zorganizowanych straganach o tradycyjnej formie; 
6) używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających, za wyjątkiem 
przypadków określonych w przepisach odrębnych oraz podczas świąt i 
imprez promujących dziedzictwo kulturowe Henrykowa i regionu; 
7) wprowadzania nasadzeń krzewów i drzew niezgodnie z kontekstem 
kulturowym miejsca, niepotwierdzonych historycznie. 
8) lokalizacji miejsc parkingowych w zatoczce przy zespole pomnikowym 
św. Nepomucena, z zaleceniem realizacji publicznej przestrzeni 
reprezentacyjnej o charakterze placu. 

obiekty objęte wpisem do 
REJESTRU ZABYTKÓW 
[budynek bramy dolnej; droga 
od bramy dolnej na teren 
folwarku z murami po obu jej 
stronach i mostem; kościół 
pom. pw. św. Andrzeja] 
 
obiekty znajdujące się w 
EWIDENCJI ZABYTKÓW 
 
UKr - teren obiektów kultu 
religijnego, z urządzeniami 
towarzyszącymi. 
 
KDG1/2 - uszt 
teren drogi publicznej klasy 
głównej w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 395 

II.3. Zabudowania młyna klasztornego 

zabrania się: 
1) stosowania okien połaciowych od strony przestrzeni publicznej, z 
wyłączeniem obiektów nie wpisanych do rejestru zabytków; 
2) w odniesieniu do budynków frontowych: robót budowlanych 
prowadzących do zmian wystroju elewacji, w tym zmiany geometrii 
dachów i wysokości kalenicy, z dopuszczeniem zmian wynikających z 
uwarunkowań historycznych i ustaleń MPZP; 
3) wymiany zabytkowej stolarki okiennej, bram wejściowych, 
wjazdowych. W przypadku konieczności wymiany ww. elementów, w 
tym także rynien, wprowadza się zakaz stosowania tworzyw sztucznych 
oraz wymóg przywrócenia tradycyjnej formy i zastosowania 
tradycyjnego materiału; 
4) umieszczania na terenie ogródków gastronomicznych i kawiarnianych 
urządzeń gastronomicznych, urządzeń nagłaśniających oraz stosowania 
sztucznych wykładzin na istniejącej nawierzchni; 
5) prowadzenia działalności usługowej oraz handlowej, w bramach, 
przejściach i przejazdach, polegającej m.in. na wystawianiu i oferowaniu 
do sprzedaży towarów, za wyjątkiem świąt i uroczystości gdzie handel 
jest historycznie i kulturowo uzasadniony oraz pod warunkiem 
prowadzenia go w zorganizowanych straganach o tradycyjnej formie; 
6) używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających, za wyjątkiem 
przypadków określonych w przepisach odrębnych oraz podczas świąt i 
imprez promujących dziedzictwo kulturowe Henrykowa i regionu; 
7) wprowadzania nasadzeń krzewów i drzew niezgodnie z kontekstem 
kulturowym miejsca, niepotwierdzonych historycznie. 

obiekty znajdujące się w 
EWIDENCJI ZABYTKÓW 
[młyn klasztorny, ob. dom 
mieszkalny] 
Mn - tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 
z urządzeniami 
towarzyszącymi 

III. OBSZAR ŚCISŁEJ OCHRONY PARKU KRAJOBRAZOWEGO EDUARDA PETZOLDA 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9E45288B-EC73-4C57-9A4C-EB6B0040ECB8. podpisany Strona 142



142 

zabrania się: 
1) umieszczania nośników reklamowych i nośników informacji wizualnej 
za wyjątkiem: tablic informacyjnych promujących dziedzictwo 
przyrodnicze i kulturowe parku krajobrazowego; 
2) wjazdu pojazdów samochodowych za wyjątkiem samochodów obsługi 
obiektów, pracowników nadleśnictwa, pojazdów dostawczych, 
pojazdów uprzywilejowanych; 
3) realizacji prac związanych z urządzaniem parku krajobrazowego bez 
pełnej dokumentacji konserwatorskiej rewaloryzacji zabytkowego 
założenia parkowego; 
4) wprowadzania nasadzeń krzewów i drzew niezgodnie z kontekstem 
kulturowym miejsca, niepotwierdzonych historycznie; 
5) wprowadzania nowych elementów kompozycji krajobrazu poza 
elementami zidentyfikowanymi w trakcie badań historycznych; 
6) stosowania środków chemicznych do zwalczania gołoledzi i usuwania 
śniegu. 

Wszystkie sektory obszaru III. 
leżą w całości bądź częściowo 
na terenie określonym, jako: 
STREFA KONSERWATORSKA 
OCHRONY ZABYTKOWEGO 
ZAŁOŻENIA OGRODOWO-
PARKOWEGO 
obiekty objęte wpisem do 
REJESTRU ZABYTKÓW 
obiekty znajdujące się w 
EWIDENCJI ZABYTKÓW 
ZP – tereny zieleni parkowej 

IV. OBSZAR OCHRONY XIX I XX WIECZNEJ ZABUDOWY ROZPROSZONEJ UKŁADU OSADNICZEGO 

IV.1. Obszar zabudowy wzdłuż ulicy H. Brodatego [z wyłączeniem obszaru II.1] 

zabrania się: 
1) w odniesieniu do obiektów objętych GEZ, oraz pozostałych obiektów 
historycznych - robót budowlanych prowadzących do zmian wystroju 
elewacji, w tym zmiany geometrii dachów, pierwotnych lukarn 
[zachowywać lukarny tylko o zdiagnozowanych historycznych formach] i 
wysokości kalenicy, z dopuszczeniem zmian wynikających z 
uwarunkowań historycznych i ustaleń MPZP; 
2) wymiany bram wejściowych, wjazdowych. W przypadku konieczności 
wymiany ww. elementów, w tym także rynien, wprowadza się zakaz 
stosowania tworzyw sztucznych oraz wymóg przywrócenia tradycyjnej 
formy i zastosowania tradycyjnego materiału; 
3) wymiany zabytkowej stolarki okiennej. W przypadku konieczności 
wymiany ww. elementów wprowadza się wymóg odtworzenia formy 
historycznej w widoku zewnętrznym z zachowaniem głównych 
wymiarów (szerokość, wysokość profilu) elementów konstrukcyjnych 
(np. ram, szprosów); 
4) umieszczania na terenie ogródków gastronomicznych i kawiarnianych 
urządzeń gastronomicznych, urządzeń nagłaśniających oraz stosowania 
sztucznych wykładzin na istniejącej nawierzchni; 
5) wprowadzania nasadzeń krzewów i drzew niezgodnie z kontekstem 
kulturowym miejsca; 
6) wymiany historycznych ogrodzeń na współczesne. 

STREFA OCHRONY 
HISTORYCZNEGO UKŁADU 
URBANISTYCZNEGO 
MIEJSCOWOŚCI HENRYKÓW 
 
KONSERWATORSKA STREFA 
„K” OCHRONY KRAJOBRAZU 
 
obiekty znajdujące się w 
EWIDENCJI ZABYTKÓW [m.in. 
dom mieszkalny, ob. 
Nadleśnictwo Henryków, 
ul. Polna 3 i 5, budynek 
przedszkola, ul. Słoneczna 20] 
Up - teren usług publicznych, z 
urządzeniami towarzyszącymi 
[remiza straży pożarnej OSPj 
Mw - zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna, z urządzeniami 
towarzyszącymi 
Mn - tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej, z 
urządzeniami towarzyszącymi 
Uzl – tereny obsługi 
gospodarki leśnej, z 
urządzeniami towarzyszącymi 
[budynki nadleśnictwa, ul. 
Polna 5, 3] 
Zu – tereny zieleni urządzonej 
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Uo - teren usług publicznych, z 
urządzeniami towarzyszącymi 
[Publiczne przedszkole w 
Henrykowie, ul. Słoneczna 20] 
Mn/U – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
z usługami, wielofunkcyjnej, z 
urządzeniami towarzyszącymi 
 
KDG1/2 teren drogi publicznej 
klasy głównej w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 395 

IV.2. Obszar rozproszonej zabudowy na północ od Parku Krajobrazowego 

zabrania się: 
1) w odniesieniu do obiektów objętych GEZ, oraz pozostałych obiektów 
historycznych - robót budowlanych prowadzących do zmian wystroju 
elewacji, w tym zmiany geometrii dachów, pierwotnych lukarn 
[zachowywać lukarny tylko o zdiagnozowanych historycznych formach] i 
wysokości kalenicy, z dopuszczeniem zmian wynikających z 
uwarunkowań historycznych i ustaleń MPZP; 
2) wymiany bram wejściowych, wjazdowych. W przypadku konieczności 
wymiany ww. elementów, w tym także rynien, wprowadza się zakaz 
stosowania tworzyw sztucznych oraz wymóg przywrócenia tradycyjnej 
formy i zastosowania tradycyjnego materiału; 
3) wymiany zabytkowej stolarki okiennej. W przypadku konieczności 
wymiany ww. elementów wprowadza się wymóg odtworzenia formy 
historycznej w widoku zewnętrznym z zachowaniem głównych 
wymiarów (szerokość, wysokość profilu) elementów konstrukcyjnych 
(np. ram, szprosów); 
4) umieszczania na terenie ogródków gastronomicznych i kawiarnianych 
urządzeń gastronomicznych, urządzeń nagłaśniających oraz stosowania 
sztucznych wykładzin na istniejącej nawierzchni; 
5) wprowadzania nasadzeń krzewów i drzew niezgodnie z kontekstem 
kulturowym miejsca; 
6) wymiany historycznych ogrodzeń na współczesne. 

KONSERWATORSKA STREFA 
„K” OCHRONY KRAJOBRAZU 
 
obiekty znajdujące się w 
EWIDENCJI ZABYTKÓW  
[budynek mieszkalny, ul. 
Kolejowa 15] 
P/U – tereny usługowo-
produkcyjne z urządzeniami 
towarzyszącymi 
 
RO/U – teren obsługi 
ogrodnictwa, z urządzeniami 
towarzyszącymi 
MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej, z 
urządzeniami towarzyszącymi 
RO – tereny sadów i ogrodów 
przydomowych 
KDL1/2 – tereny dróg 
publicznych klasy lokalnej. 

IV.3. Obszar historycznych zabudowań stacji kolejowej 

zabrania się: 
1) w odniesieniu do obiektów objętych GEZ, oraz pozostałych obiektów 
historycznych - robót budowlanych prowadzących do zmian wystroju 
elewacji, w tym zmiany geometrii dachów, pierwotnych lukarn 
[zachowywać lukarny tylko o zdiagnozowanych historycznych formach] i 
wysokości kalenicy, z dopuszczeniem zmian wynikających z 
uwarunkowań historycznych i ustaleń MPZP; 
2) wymiany bram wejściowych, wjazdowych. W przypadku konieczności 
wymiany ww. elementów, w tym także rynien, wprowadza się zakaz 
stosowania tworzyw sztucznych oraz wymóg przywrócenia tradycyjnej 
formy i zastosowania tradycyjnego materiału; 

Obszar poza opracowaniem 
MPZP 
 
obiekty znajdujące się w 
EWIDENCJI ZABYTKÓW 
[budynek stacji kolejowej] 
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3) wymiany zabytkowej stolarki okiennej. W przypadku konieczności 
wymiany ww. elementów wprowadza się wymóg odtworzenia formy 
historycznej w widoku zewnętrznym z zachowaniem głównych 
wymiarów (szerokość, wysokość profilu) elementów konstrukcyjnych 
(np. ram, szprosów); 
4) umieszczania na terenie ogródków gastronomicznych i kawiarnianych 
urządzeń gastronomicznych, urządzeń nagłaśniających oraz stosowania 
sztucznych wykładzin na istniejącej nawierzchni; 
5) wprowadzania nasadzeń krzewów i drzew niezgodnie z kontekstem 
kulturowym miejsca; 
6) wymiany historycznych ogrodzeń na współczesne. 
7) usuwania brukowej nawierzchni historycznej drogi prowadzącej do 
stacji kolejowej. 

V. OBSZAR OCHRONY XX WIECZNEJ ZABUDOWY ROZPROSZONEJ UKŁADU OSADNICZEGO 

V.1. Obszar współczesnej zabudowy rozproszonej, na zachód od ul. Słonecznej 

zabrania się: 
1) kontrastowania i dominowania współczesną formą zabudowy nad 
obiektami historycznymi (budynki, ogrodzenia, nawierzchnia). 

RU – tereny obsługi rolnictwa, 
z urządzeniami 
towarzyszącymi 
Uo - teren usług publicznych, z 
urządzeniami towarzyszącymi 
[Zespół Szkół Samorządowych, 
ul. Słoneczna 9] 
ZU – tereny zieleni urządzonej 
MW zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna, z urządzeniami 
towarzyszącymi 
KSg – teren zabudowy 
gospodarczej i garaży 

V.2. Obszar zabudowy o charakterze produkcyjnym przy wjeździe od  południa 

zabrania się: 
1) kontrastowania i dominowania współczesną formą zabudowy nad 
obiektami historycznymi (budynki, ogrodzenia, nawierzchnia). 

P/U – tereny usługowo-
produkcyjne z urządzeniami 
towarzyszącymi 
Mn - tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej, z 
urządzeniami towarzyszącymi 
M – tereny zabudowy 
mieszkaniowej, 
wielofunkcyjnej, z 
urządzeniami towarzyszącymi 
 
KDG1/2 teren drogi publicznej 
klasy głównej w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 395 

VI. OBSZAR OCHRONY EKSPOZYCJI KRAJOBRAZOWEJ 
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VI.1. Sektor ekspozycji północnej zespołu klasztornego 

zabrania się: 
1) kontrastowania i dominowania współczesną formą zabudowy nad 
obiektami historycznymi (budynki, ogrodzenia, nawierzchnia); 
2) zmiany sposobu użytkowania terenów rolniczych; 
3) usuwania zachowanych i częściowo zachowanych szpalerów drzew 
wzdłuż dawnych traktów. 
4) rozbudowy, modernizacji, remontu istniejących obiektów 
gospodarczych; 
5) realizacji budynków i obiektów małej architektury służących innym 
funkcjom niż obsługi turystyki. 
 

KONSERWATORSKA STREFA 
„K” OCHRONY KRAJOBRAZU 
 
STREFA OCHRONY 
HISTORYCZNEGO UKŁADU 
URBANISTYCZNEGO 
MIEJSCOWOŚCI HENRYKÓW 
 
STREFA KONSERWATORSKA 
OCHRONY ZABYTKOWEGO 
ZAŁOŻENIA OGRODOWO-
PARKOWEGO 
RO – tereny sadów i ogrodów 
przydomowych 

VI.2. Niezalesiony obszar ekspozycji północnej Parku Krajobrazowego i zespołu klasztornego 

zabrania się: 
1) kontrastowania i dominowania współczesną formą zabudowy nad 
obiektami historycznymi (budynki, ogrodzenia, nawierzchnia); 
2) zmiany sposobu użytkowania terenów rolniczych; 
3) usuwania zachowanych i częściowo zachowanych szpalerów drzew 
wzdłuż dawnych traktów. 

KONSERWATORSKA STREFA 
„K” OCHRONY KRAJOBRAZU 
R - tereny rolne 
KDL1/2 – tereny dróg 
publicznych klasy lokalnej. 

VI.3 Niezalesiony obszar ekspozycji północnej Parku Krajobrazowego i zespołu klasztornego 

zabrania się: 
1) kontrastowania i dominowania współczesną formą zabudowy nad 
obiektami historycznymi (budynki, ogrodzenia, nawierzchnia); 
2) zmiany sposobu użytkowania terenów rolniczych; 
3) usuwania zachowanych i częściowo zachowanych szpalerów drzew 
wzdłuż dawnych traktów. 
 

KONSERWATORSKA STREFA 
„K” OCHRONY KRAJOBRAZU 
R - tereny rolne 
MN - tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej, z 
urządzeniami towarzyszącymi 
KDL1/2 – tereny dróg 
publicznych klasy lokalnej. 

VI.4 Niezalesiony obszar ekspozycji północnej Parku Krajobrazowego i zespołu klasztornego, od strony 
dojścia od stacji PKP 

zabrania się: 
1) kontrastowania i dominowania współczesną formą zabudowy nad 
obiektami historycznymi (budynki, ogrodzenia, nawierzchnia); 
2) zmiany sposobu użytkowania terenów rolniczych; 
3) usuwania zachowanych i częściowo zachowanych szpalerów drzew 
wzdłuż dawnych traktów. 
 

KONSERWATORSKA STREFA 
„K” OCHRONY KRAJOBRAZU 
RO – tereny sadów i ogrodów 
przydomowych 
Mn/U – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
z usługami, wielofunkcyjnej, z 
urządzeniami towarzyszącym 

VI.5. Obszar południowej ekspozycji Parku Krajobrazowego, od strony dojazdu 
 do Henrykowa z kierunku zachodniego 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9E45288B-EC73-4C57-9A4C-EB6B0040ECB8. podpisany Strona 146



146 

zabrania się: 
1) kontrastowania i dominowania współczesną formą zabudowy nad 
obiektami historycznymi (budynki, ogrodzenia, nawierzchnia); 
2) zmiany sposobu użytkowania terenów rolniczych; 
3) usuwania zachowanych i częściowo zachowanych szpalerów drzew 
wzdłuż dawnych traktów. 
 

STREFA KONSERWATORSKA 
OCHRONY ZABYTKOWEGO 
ZAŁOŻENIA OGRODOWO-
PARKOWEGO [częściowo] 
RO – tereny sadów i ogrodów 
przydomowych 
Mw – zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna, 
z urządzeniami 
towarzyszącymi 
ZP – tereny zieleni parkowej 
obszar częściowo nie objęty 
opracowaniem MPZP 
część obszaru poza 
opracowaniem MPZP i strefą 
„K” 
KDG1/2 teren drogi publicznej 
klasy głównej w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 395 

VI.6. Obszar ekspozycji południowej Parku Krajobrazowego i zespołu klasztornego, teren dawnego 
wielkiego stawu 

zabrania się: 
1) kontrastowania i dominowania współczesną formą zabudowy nad 
obiektami historycznymi (budynki, ogrodzenia, nawierzchnia); 
2) zmiany sposobu użytkowania terenów rolniczych; 
3) usuwania zachowanych i częściowo zachowanych szpalerów drzew 
wzdłuż dawnych traktów. 
 

R – tereny rolne 
RU – tereny obsługi rolnictwa, 
z urządzeniami 
towarzyszącymi. 
ZL – tereny lasów i zadrzewień 
ZLd – tereny dolesień 
część obszaru poza 
opracowaniem MPZP i strefą 
„K” 

VI.7. Teren pocysterskich stawów hodowlanych 

zabrania się: 
1) kontrastowania i dominowania współczesną formą zabudowy nad 
obiektami historycznymi (budynki, ogrodzenia, nawierzchnia); 
2) zmiany sposobu użytkowania terenów rolniczych; 
3) usuwania zachowanych i częściowo zachowanych szpalerów drzew 
wzdłuż dawnych traktów. 

WH – tereny wód 
powierzchniowych – stawy 
hodowlane wraz z 
urządzeniami gospodarki 
wodnej i hodowli ryb 

VI.8. Tereny zachodniej ekspozycji zespołu klasztornego i stawów hodowlanych 

zabrania się: 
1) kontrastowania i dominowania współczesną formą zabudowy nad 
obiektami historycznymi (budynki, ogrodzenia, nawierzchnia); 
2) zmiany sposobu użytkowania terenów rolniczych; 
3) usuwania zachowanych i częściowo zachowanych szpalerów drzew 
wzdłuż dawnych traktów. 

R – tereny rolne 
ZL – tereny lasów i zadrzewień 
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7.3. Uchwała Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie utworzenia parku 

kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Opactwo Cystersów w Henrykowie 
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7.4. Propozycje wpisu obiektów do ewidencji i rejestru zabytków 
W wyniku przeprowadzonych analiz stanu istniejącego, w celu zachowania walorów 

historycznego układu przestrzennego oraz trwającej od czasu powstania osady przyklasztornej do 

dzisiaj tradycji zabudowy miejscowości Henryków wytypowano obiekty przeznaczone do wpisu do 

Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Wpisanie obiektów do WEZ ma na celu podtrzymanie charakteru 

tradycyjnej zabudowy Henrykowa i umożliwienie monitorowania planowanych przekształceń tych 

obiektów. Budynki te pojedynczo nie reprezentują wybitnych wartości architektonicznych jednak w 

zespole tradycyjnej zabudowy cechują się istotnym walorem przestrzennym jako krajobrazowe 

uzupełnienie kompleksu klasztornego opactwa cystersów. 

Propozycje obiektów wskazanych do wpisania do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków: 

1. Ul. Henryka Brodatego 1 
2. Ul. Henryka Brodatego 4 
3. Ul. Henryka Brodatego 6 
4. Ul. Henryka Brodatego 8 
5. Ul. Henryka Brodatego 10 
6. Ul. Henryka Brodatego 11 
7. Ul. Henryka Brodatego 13 
8. Ul. Henryka Brodatego 14 
9. Ul. Henryka Brodatego 18 
10. Ul. Henryka Brodatego 54 
11. Ul. Wrocławska 1 
12. Ul. Wrocławska 2 
13. Ul. Wrocławska 3 
14. Ul. Wrocławska 4 
15. Ul. Wrocławska 6 
16. Ul. Wrocławska 8 
17. Ul. Wrocławska 17 
18. Ul. Wrocławska 19 
19. Ul. Wrocławska 21 
20. Ul. Wrocławska 23 
21. Ul. Wrocławska 25 
22. Ul. Księcia Bolka 1 
23. Ul. Księcia Bolka 3 
24. Ul. Kąpielowa 2 
25. Ul. Kolejowa 4 
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26. Ul. Kolejowa 13 
27. Ul. Kolejowa 19-21 
28. Budynek gospodarczy wschodni (dz. ew. 228/98) na dziedzińcu gospodarczym (1.9) 
29. Dawny kompleks basenowy 

 

Oprócz obiektów wytypowanych do WEZ w ramach badań zidentyfikowano obiekty o 

wartościach zabytkowych predysponujących do wpisu do Rejestru Zabytków: 

1. Święty Most, 

2. Ul. Kolejowa 2 (młyn klasztorny) 

3. Ul. Henryka Brodatego 43 
4. Ul. Henryka Brodatego 41 
5. Ul. Henryka Brodatego 39 
6. Ul. Henryka Brodatego 37 

8. Zasady zarządzania Parkiem Kulturowym  

8.1. Warunki prawne i metoda powołania Parku Kulturowego 
Park kulturowy jest formą ochrony zabytków wprowadzoną w ustawie o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami z 2003 r. zwaną dalej Ustawą. 

Park kulturowy to wyjątkowa forma ochrony dziedzictwa kulturowego ustanawiana przez 

samorząd, a nie przez służby konserwatorskie. Powołuje się go, by jak najlepiej zadbać o najcenniejsze 

kulturowo obszary. 

Zgodnie z obowiązującą Ustawą to rada gminy w formie uchwały, tworzy park kulturowy w celu 

ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z 

zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. 

W celu realizacji zadań związanych z ochroną parku kulturowego rada gminy może utworzyć 

jednostkę organizacyjną do zarządzania parkiem 

Na terenie parku kulturowego lub jego części (według art. 17.1 Ustawy) mogą być ustanowione 

zakazy i ograniczenia dotyczące: 

  prowadzenia robót budowlanych oraz działalności przemysłowej, rolniczej, hodowlanej, 

handlowej lub usługowej; 

  zmiany sposobu korzystania z zabytków nieruchomych; 

  umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną 

parku kulturowego, 

  zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury; 

  składowania lub magazynowania odpadów. 

W razie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na skutek ustanowienia zakazów i 

ograniczeń, o których mowa w ust.1, stosuje się odpowiednio przepisy art.131–134 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001r. –Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z2018 r. poz. 799, z późn. Zm.): 

Art.131.1.Wrazie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa wart.130 

ust.1, na żądanie poszkodowanego właściwy starosta ustala, w drodze decyzji, wysokość 

odszkodowania; decyzja jest niezaskarżalna. 

2.Strona niezadowolona z przyznanego odszkodowania może w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

jej decyzji, o której mowa w ust.1, wnieść powództwo do sądu powszechnego. Droga sądowa 
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przysługuje także w razie niewydania decyzji przez właściwy organ w terminie 3 miesięcy od dnia 

zgłoszenia żądania przez poszkodowanego. 

3.Wystąpienie na drogę sądową nie wstrzymuje wykonania decyzji, o której mowa w ust.1. 

Art.132.Do żądania wykupu nieruchomości w przypadkach ograniczenia sposobu korzystania z 

nieruchomości, o których mowa wart.130 ust.1, stosuje się odpowiednio zasady i tryb określone 

w ustawie z dnia 21sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z2018r. poz. 2204 i 

2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492, 801 i 1309). 

Art.133.Ustalenie wysokości odszkodowania oraz ceny wykupu nieruchomości następuje po 

uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości według zasad 

i trybu określonych w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Art.134.Obowiązanymi do wypłaty odszkodowania lub wykupu nieruchomości są: 

1) właściwa jednostka samorządu terytorialnego–jeżeli ograniczenie sposobu korzystania z 

nieruchomości nastąpiło w wyniku uchwalenia aktu prawa miejscowego przez organ samorządu 

terytorialnego; 

2)reprezentowany przez wojewodę Skarb Państwa –jeżeli ograniczenie sposobu korzystania z 

nieruchomości nastąpiło w wyniku wydania rozporządzenia Rady Ministrów, właściwego 

ministra albo wojewody. 

 

W formule parku kulturowego specjalny nacisk kładziony jest na aktywne zarządzanie 

kulturowymi zasobami obszaru chronionego, czyli gospodarowanie przestrzenią, wspomagane 

profesjonalnymi działaniami z zakresu planowania przestrzennego i kształtowania krajobrazu. Pozwala 

to na odpowiadające potrzebom społecznym użytkowanie zabytkowych obiektów i terenów, 

uwzględniające prawa gry rynkowej i zasady zrównoważonego rozwoju przy zachowaniu ciągłości 

historycznej ich zagospodarowania. Tak rozumiane parki kulturowe mogą stymulować rozwój 

gospodarczy chronionego obszaru i całego regionu szeroko promując jego kulturę. 

Procedura powołania parku kulturowego przedstawia się następująco: 

1. Opracowanie części studialnej z opracowaniem granic planowanego parku kulturowego w 

części wnioskowej, 

2. Zasięgnięcie opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków w celu ochrony krajobrazu 

kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami 

nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej na 

podstawie sporządzonych analiz. 

3. Opracowanie projektu uchwały o utworzeniu parku kulturowego. Uchwała powinna 

określać w szczególności: nazwę parku kulturowego, jego granice, sposób ochrony, a także 

zakazy i ograniczenia. 

4. Ogłoszenie przez radę gminy w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w 

sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, informacji o podjęciu prac nad 

utworzeniem parku kulturowego, określając formę, miejsce i termin składania wniosków 

dotyczących projektu uchwały o utworzeniu parku kulturowego, nie krótszy jednak niż 21 

dni od dnia ogłoszenia. 

5. Podjęcie uchwały o utworzeniu Parku Kulturowego 

6. Wójt/burmistrz w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, sporządza plan 

ochrony parku kulturowego, który wymaga następnie zatwierdzenia przez radę gminy. 
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7. Na podstawie przyjętego planu ochrony Gmina jest zobowiązana do 

sporządzenia/zaktualizowania dla chronionego obszaru miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

8. Po utworzeniu Parku Kulturowego rada gminy może utworzyć jednostkę organizacyjną do 

zarządzania parkiem. 

9. Park kulturowy przekraczający granice gminy może być utworzony i zarządzany na 

podstawie zgodnych uchwał rad gmin (związku gmin), na terenie których ten park ma być 

utworzony. 

8.2. Warunki finansowe i organizacyjne realizacji ustaleń zawartych w Planie 

Ochrony 
Zapewnienie warunków prawnych, finansowych i organizacyjnych umożliwiających trwałe 

zachowanie materialnego i przyrodniczego dziedzictwa określonego w niniejszym Planu Ochrony jest 

zadaniem własnym Gminy Ziębice. 

Warunki dla realizacji w/w zadania zapewniane są - 

w odniesieniu do warunków finansowych – poprzez: 

- angażowanie środków własnych Gminy;  

- angażowanie środków własnych przez użytkowników (dzierżawców, właścicieli) 

poszczególnych obiektów;  

- pozyskiwanie środków zewnętrznych przez samorząd gminny; 

- pozyskiwanie dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie prac 

konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku (zgodnie z art.73 cytowanej wyżej 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami); 

- wdrożenie programu wspierania  finansowego prac konserwatorskich i robót 

budowlanych przy zabytku w formie gminnych dotacji i grantów; 

 

w odniesieniu do warunków organizacyjnych – poprzez: 

- W szczególności jednostka zarządzająca parkiem winna pełnić funkcje inicjujące, 

wykonawcze i koordynujące. Do głównych zadań zarządu Parku Kulturowego należy: 

- bieżący monitoring stanu środowiska kulturowego i przyrodniczego;  

- inicjowanie i prowadzenie prac zabezpieczających i konserwacyjno-remontowych; 

- inicjowanie i wspomaganie badań naukowych prowadzonych na terenie parku; 

- pozyskiwanie niezbędnych dokumentacji inwentaryzacyjnych, koncepcyjnych, 

projektowych, planów i programów w zakresie ochrony i zagospodarowania obszaru 

parku przy bieżącej współpracy z właściwymi służbami i władzami; 

- działania na rzecz porządkowania stosunków własnościowych;  

- działania na rzecz zagospodarowania terenów i obiektów zabytkowych, a w tym: 

prowadzenie akcji ofertowej dla inwestorów i ich pozyskiwanie oraz przygotowanie 

terenów pod inwestycje (uzbrojenie terenów); koordynacja przedsięwzięć 

inwestycyjnych podejmowanych przez użytkowników obiektów; kontrola 

prowadzonych inwestycji i użytkowania obiektów i terenów chronionych w zgodzie z 

ustaleniami planu ochrony; kontrola prowadzenia działalności gospodarczej związanej 

z użytkowaniem obiektów i terenów chronionych, organizacja ruchu turystycznego 

itp.;  
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- prowadzenie działalności edukacyjno-promocyjnej w zakresie wartości kulturowych i 

przyrodniczych parku kulturowego;  

- bieżąca współpraca z właściwymi jednostkami administracji rządowej, placówkami 

naukowymi, z administracją samorządową oraz agendami i organizacjami 

pozarządowymi, których działalność jest związana pośrednio lub bezpośrednio z 

celami ustanowienia parku. 

- powołanie uchwałą Rady Gminy Ziębice Rady Konsultacyjnej jako ciała doradczego Rady 

Gminy Ziębice i Wójta Gminy. 
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30. [W. PFITZNER], Versuch einer Geschichte des vormaligen Fürstlichen Cisterziener-Stiftes 

Heinrichau bei Münstenberg in Schlesien, Breslau 1846. 
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34. F.  SCHROLLER, Schlesien.  Eine Schilderung des Schlesierlandes, Bd. II, Glogau [1889], s.  254–

256. 
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38. H. ULLMANN, Die Heiligenbrücke in Heinrichau, [w:] Münsterberger Land. ein Heimatbuch für 

Schule und Haus, red. A. Kretschmer, Münsterberg 1930, s. 78–81. 
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9.3. Spis niepublikowanych opracowań studialnych (historycznych, 

inwentaryzacyjnych i historyczno-konserwatorskich)  
1. Agata BIELEŃ-RATAJCZYK, Eduard Petzold (1815–1891) i jego twórczość na Śląsku na przykładzie 

wybranych realizacji (Sława, Dobra, Henryków, Małomice, Kliczków, mps pracy dr. Wydział Arch. 

PWr, Wrocław 2014 

2. Henryk CIESIELSKI, Hanna WRABEC, Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego w Henrykowie, 

mps, NID, Wrocław 1994 

3. Henryk DZIURLA, Studium historyczno-architektoniczne zespołu pocysterskiego w Henrykowie, t.I–

II, mps PKZ/NID, Wrocław 1965 

4. Krzysztof EYSYMONTT, Studium historyczno-stylistyczne ogrodów w Henrykowie, mps PKZ/NID, 

Wrocław 1976. 

5. Janina EYSYMONTT, Zespół pocysterski w Henrykowie. Wytyczne konserwatorskie, mps PKZ/NID, 

Wrocław 1980 

6. Łucja NATUSIEWICZ, Janina PUDEŁKO-DOWNAROWICZ, Jan BUREK, Henryków. Studium 

kształtowania krajobrazu, mps, NID, Wrocław 1983 

7. Anna ORNATEK, Park przy zespole poklasztornym w Henrykowie. Inwentaryzacja ogólna terenu, 

mps, NID, Wrocław 1980 

8. Janusz SZYMAŃSKI, Park poklasztorny w Henrykowie. Ekspertyza dendrologiczna, mps, NID, 

Wrocław 1980;  

9. Janusz SZYMAŃSKI, Park poklasztorny w Henrykowie. Inwentaryzacja szczegółowa zieleni, mps, 

NID, Wrocław 1980;  

10. Wiesława WILCZYŃSKA-KOPER, Studium historyczno-urbanistyczne osady Henryków, mps 

PKZ/NID, Wrocław 1980. 
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10. Załączniki 

 

Plansza nr 1 Charakterystyka historycznego układu przestrzennego, 1:4000 

Plansza nr 2.1 Charakterystyka stanu istniejącego - ochrona konserwatorska i 

przyrodnicza, 1:4000 

Plansza nr 2.2 Charakterystyka stanu istniejącego -  uwarunkowania 

funkcjonalno-przestrzenne, 1:4000 

Plansza nr 3 Analiza kompozycyjna, 1:4000 

Plansza nr 4 Sektory ochrony. Załącznik graficzny do Uchwały o powołaniu 

Parku Kulturowego Opactwo Cystersów w Henrykowie 

Zał. I Klasztor i miejscowość: rysunki, malowidła, grafiki 

Zał. II Zabudowa miejscowości: fotografie 

Zał. III. Widoki ogólne miejscowości: fotografie, pocztówki 

Zał. IV. Klasztor/rezydencja, kościół: (widoki ogólne oraz wnętrza), fotografie  

Zał. V. Ogrody i park: fotografie 

Zał. VI. Kartografia, plany, inwentaryzacje, projekty 

rewaloryzacyjno/rekonstrukcyjne 

Zał. VII. Dokumentacja zdjęciowa 

Zał. VIII. Zestawienie pomników przyrody: dokumentacja zdjęciowa 

Zał. IX. Zestawienie proponowanych pomników przyrody: dokumentacja 

zdjęciowa 

Zał. X. Zestawienie wyróżniających się pojedynczych drzew: dokumentacja 

zdjęciowa 

Zał. XI. Wyciąg ustaleń szczegółowych mpzp miejscowości Henryków 

Zał. XII. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego NR NK-

N.4131.160.4.2020.SP1 z dnia 28 lipca 2020 roku 
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Z.I_1 

Zał. I Klasztor i miejscowość: 

rysunki, malowidła, grafiki 
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Z.I_2 

 

1. Trójca Święta i klasztor w Henrykowie. Ryc. wg rys. M. Willmanna, w: H.V. [Kahlert], Echo oder Englischer 

Nachklang…, Neyβ 1699, frontispis. 
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Z.I_3 

 

2. Klasztor w Henrykowie i w Zirc, malowidło na sklepieniu w rozmównicy klasztoru w Henrykowie, fot. R.M. 

Sołdek 2010 

 

3. Klasztor w Henrykowie, malowidło na sklepieniu kościoła klasztornego w Zirc. Fot. A. Chałat w: D. Chałat, 

Ołtarz główny kościoła w Zirc jako przykład związków artystycznych klasztorów na Śląsku i na Węgrzech w 

czasach baroku, „Quart”, 1(19)/2011, s. 40 
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Z.I_4 

 

4. Widok klasztoru od zachodu, rycina J.G. Mertza wg rys. F.B. Wernera, 1737 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9E45288B-EC73-4C57-9A4C-EB6B0040ECB8. podpisany Strona 171



Z.I_5 

 

5. Widok klasztoru od zachodu, rycina J.G. Mertza wg rys. F.B. Wernera, ok.  1738, Österreichische 

Nationalbibliothek 

 

6. Widok Henrykowa od zachodu, ryc. kolorowana wg rys. F.B. Wernera, wydawca J.G. Merz, ok. 1738, 

Herder-Institut, Schlesisches Museum Görlitz, nr inw. 530-K18 
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Z.I_6 

 

7. Widok klasztoru od zachodu (zwierciadlane odbicie), ryc. F.B. Wernera, Scenographia urbium Silesiae, 1738, 

tab. VII 
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Z.I_7 

 

8. Widok klasztoru od wschodu, rysunek F.B. Wernera, ok 1737, biuro parafii w Henrykowie 
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Z.I_8 

 

9. Widok klasztoru od zachodu, rysunek F.B. Wernera, ok 1737, biuro parafii w Henrykowie 
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Z.I_9 

 

10. Widok Henrykowa od południowego wschodu, F.B. Werner, rys. w: Topographia oder Prodromus delineati 

Principatus Monsterberg…, s. 21. GA PKB Berlin, nr inw. XVII.HA.Rep.135  
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Z.I_10 

 

11. Widok Henrykowa od południowego zachodu. Rys. F.B. Wernera, Topographia seu Compendium Silesiae, s. 

508-509. BUWr 
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Z.I_11 

 

12. Widok klasztoru od południowego wschodu, rys. F.B. Wernera, Topographia seu Compendium Silesiae,  s. 

502, BUWr 

 

13. Widok klasztoru od południowego wschodu, F.B. Werner, rys. w: Topographia oder Prodromus delineati 

Principatus Monsterberg…, s. 25. GA PKB Berlin,  nr inw. XVII.HA.Rep.135 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9E45288B-EC73-4C57-9A4C-EB6B0040ECB8. podpisany Strona 178



Z.I_12 

 

14. Widok klasztoru od południowego zachodu, ryc. F.B. Wernera, Plantaria s. Bernardi, ok 1752  

 

15. Widok klasztoru w Henrykowie (zwierciadlane odbicie). Zittauisches Tagebuch” ok 1798 

https://www.ebay.de/itm/200323493532 
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Z.I_13 

 

16. Widok klasztoru od południowego wschodu, ryc. F.G. Endlera, „Der Breslauische Erzähler”, 15, 1806, nr 9 

 

17. Zwierzętnik w Henrykowie, ryc. F.G. Endlera, „Der Breslauische Erzähler”, 15, 1806, nr 11 
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Z.I_14 

 

18. Widok Henrykowa od południa, ryc. F.G. Endlera, „Der Breslauische Erzähler”, 15, 1806, nr 15 

 

19. Widok klasztoru od zachodu, kolorowana litografia W. Santera, 1846 

http://www.darekpawlowski.com/index.php/2016/09/21/perly-krajobrazu-opactwo-w-henrykowie-cz-1/ 
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Z.I_15 

 
 

20. Henryków, widok opactwa od zachodu, litografia W. Santera, 1846., Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 
Dział Grafiki.   
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Z.I_16 

 

21. Widok klasztoru, reprodukcja litografii W Santera, pocztówka, 1899  

 

22. Widok klasztoru od południa. Ryc. T. Blätterbauera, w: F. Schroller, Schlesien. T.2. Glogau [1885] s.255 
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Z.I_17 

 

23.  Zaprojektowana przez E. Petzolda droga wjazdowa na teren założenia od strony Ziębic, drzeworyt, F. 

Preller, 1887, w: E. Petzold, Die Lanschaftsgärtnerei…, Taf. VIII, s. 140. 

 

24. Pawilon w ogrodzie opackim, malunek nieznanego autora reprodukowany na pocztówce, przed 1945 

http://parafiahenrykow.pl/wp-content/uploads/2019/03/20190310_142258.jpg 
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Z.I_18 

 

25. Brama Dolna, rysunek nieznanego autorareprodukowany na pocztówce, przed 1945. 

http://www.henrykow.ziebice.pl/images/1213806.jpg 

 

 

26. Brama Dolna i fragment pomnika św. Jana Nepomucena, rysunek nieznanego autora reprodukowany na 

pocztówce, przed 1945. http://www.henrykow.ziebice.pl/images/meisel.jpg 
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Z.I_19 

 

27. Widok klasztoru od strony zachodniej; widok ogólny Henrykowa; portal klasztoru. Pocztówka trójpolowa, 

litografia, ok. 1900, https://polska-org.pl/6687145,foto.html?idEntity=525268 

 

 

28. Widok klasztoru od północnego zachodu, pocztówka, litografia, 1902,  

https://polska-org.pl/foto/255/Klasztor_pocysterski_Henrykow_255898.jpg 
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Z.I_20 

 

29. Brama Dolna; gospoda Carla Scheibkego (ul. Henryka Brodatego 26); Ausspannung (ul. Henryka Brodatego 

11), pocztówka trójpolowa, litografia, 1899. https://polska-

org.pl/foto/436/Brama_Dolna_ul_Henryka_Brodatego_Henrykow_436957.jpg 

 

30. Widok klasztoru od północnego zachodu, pocztówka, litografia, ok. 1900. 

https://oldthing.de/NIEDERSCHLESIEN-HEINRICHAU-HENRYKOW-ALL-HEIL-Stukenbrock-Fahrraeder-

gepraegt-embossed-relief-0034453131 
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Z.I_21 

 

31. Fasada kościoła klasztornego z wieżą, pomnik Świętej Trójcy i fragment fasady klasztoru, malunek 

nieznanego autora powielony na pocztówce, przed 1945 

https://c.allegroimg.com/original/0c45b8/0cbec5c549e8854a2866da322c4c 

 

32. Kościół św. Andrzeja, sytuacja, przekrój i widok, rysunek techniczny, Dr Ing. Müller, 1915, Herder Institut 

NBA, nr inw. 242854, https://www.herder-institut.de/bildkatalog/iv/242854 
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Z.I_22 

 

 

33. A.H. Konblich, Unsere Dorfkirchen, w: Münsterberger Land. Ein Heimatbuch für Schule und Haus, 

Münsterberg 1930, s. 287. (to samo w: H. Ullmann, Die Andreaskirche in Heinrichau,  „Ostdeutsche Bau-

Zeitung”, 1930, Jg. 28, nr 32, s. 2. 

 

34. Plan ogrodu opackiego określony błędnie jako wykonany w 1727 r., H. Ullmann, Der Kloster-Küchengarten 

in Heinrichau, „Ostdeutsche Bau-Zeitung”, 1930, s. 42 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9E45288B-EC73-4C57-9A4C-EB6B0040ECB8. podpisany Strona 189



Z.I_23 

 

 

35. Rekonstrukcja planu zespołu klasztornego, stan na okres przed 1810 r. według H. Grügera, 1978 r., w: H. 

Grüger, Heinrichau…, 1972, s. 68 
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Z.I_24 

 

36. Kapliczka, która stała pod lipą przy wjeździe do Henrykowa od strony Ziębic, w: [b.a.] Münsterberger Land. 

Ein Heimatbuch für Schule und Haus, Münsterberg 1930, s. 96 
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Z.I_25 

 
 

37. Rzut i dwa przekroje kościoła klasztornego, rysunek techniczny, 1844, Herder Institut NBA, nr inw. 242862 

https://www.herder-institut.de/bildkatalog/iv/242862 
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Z.I_26 

 
 

38. Przekrój poprzeczny kościoła klasztornego, skala 1:100, rysunek techniczny, przed 1945, Herder Institut 

NBA, nr inw. 242858, https://www.herder-institut.de/bildkatalog/iv/242858 

 

 
 

39. Przekrój poprzeczny kościoła klasztornego z kaplicą św. Krzyża, rysunek techniczny, skala 1:150, Herder 

Institut NBA, nr inw. 242860, https://www.herder-institut.de/bildkatalog/iv/242860 
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Z.I_27 

 
 

40. Rzut kościoła klasztornego, rysunek techniczny, skala 1:150, przed 1945, Herder Institut NBA, nr inw. 

242861, https://www.herder-institut.de/bildkatalog/iv/242861 

 

 
 

41. Północna elewacja kościoła klasztornego, rysunek techniczny, skala 1:150, przed 1945, Herder Institut NBA, 

nr inw. 242857, https://www.herder-institut.de/bildkatalog/iv/242857 
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Z.I_28 

 
 

42. Przekrój podłużny kościoła klasztornego, rysunek techniczny, skala 1:150, przed 1945, Herder Institut NBA, 

nr inw. 242859, https://www.herder-institut.de/bildkatalog/iv/242859 

 

 
43. Przekroje hełmu wieży kościoła klasztornego, rysunek techniczny, skala 1:100, przed 1945, Herder Institut 

NBA, nr inw. 242865, https://www.herder-institut.de/bildkatalog/iv/242865 
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Z.I_29 

   
 

44. Elewacja i rzut hełmu wieży kościoła klasztornego, rysunek techniczny, skala 1:100, sygnatura: Grütter, 

przed 1945, Herder Institut NBA, nr inw. 242863, https://www.herder-institut.de/bildkatalog/iv/242863 

 

45. Elewacja hełmu wieży kościoła klasztornego, rysunek techniczny, skala 1:50, przed 1945, Herder Institut 

NBA, nr inw. 242866, https://www.herder-institut.de/bildkatalog/iv/242866 
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Z.I_30 

 

46. Widok ogólny klasztoru, E. Łużyniecka, Architektura klasztorów cysterskich, Wrocław 2002, s. 127 
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Z.I_31 

 

47. Rzut przyziemia klasztoru. E. Łużyniecka, Architektura klasztorów cysterskich, Wrocław 2002, s. 131 

 

 

48. Przeobrażenia przyziemia kościoła klasztornego. E. Łużyniecka, Architektura klasztorów cysterskich, 

Wrocław 2002, s. 132 
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Z.I_32 

 

49. Plan ogólny klasztoru wg E. Lenkow, Henryków, 1970, za: E. Łużyniecka, Architektura klasztorów 

cysterskich, Wrocław 2002, s. 461 
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Z.I_33 

 

50. Rzut parteru kościoła i klasztoru z rozwarstwieniem. E. Łużyniecka, Architektura klasztorów cysterskich, 

Wrocław 2002, s. 462 
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Z.I_34 

 

51. Rzut pierwszego piętra kościoła i klasztoru z rozwarstwieniem. E. Łużyniecka, Architektura klasztorów 

cysterskich, Wrocław 2002, s. 463 
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Z.I_35 

 

52. Przekrój poprzeczny kościoła  na podstawie rysunku H. Lutscha oraz maswerk w południowym ramieniu 

transeptu. E. Łużyniecka, Architektura klasztorów cysterskich, Wrocław 2002, s. 471 
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Z.I_36 

 

53. Badania ścian krużganków klasztoru. E. Łużyniecka, Architektura klasztorów cysterskich, Wrocław 2002, s. 

485 
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Z.I_37 

 

54. Klasztor w Henrykowie, rekonstrukcja układu ogrodów na ok. 1740 r. 
 Oprac. W. Brzezowski, M. Jagiełło, K. Pietras. Legenda: 1 – ogród opata, 2 – ogród konwentu, 3 – ogród 
braci, 4 – sad, 5 – zwierzętnik 
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Z.II_1 

Zał. II Zabudowa miejscowości: 

 fotografie 
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Z.II_2 

 

1. Spichlerz, ul. Henryka Brodatego 48, fotografia, przed 1945, Herder-Institut BDA, nr inw. 233499, 
https://www.herder-institut.de/bildkatalog/iv/233499 

 

  
 

2. Dawny młyn (Rankenmühle) obecnie budynek mieszkalny, ul. Kolejowa 2, fotografia, 1933, Herder 
Institut NBA, nr inw. 233495, https://www.herder-institut.de/bildkatalog/iv/233495 
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Z.II_3 

 

3. Dawne domy czeladzi, ul. Henryka Brodatego, fotografia, przed 1945, Herder Institut BDA, nr inw. 
233497, https://www.herder-institut.de/bildkatalog/iv/233497 

 

 

4. Północny fragment zachodniej pierzei ul. Henryka Brodatego, pocztówka, 1913 

https://polska-org.pl/foto/5290/ul_Henryka_Brodatego_Henrykow_5290435.jpg 
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Z.II_4 

 

5. Północna części ul. Henryka Brodatego, pocztówka, ok. 1920 

https://polska-org.pl/foto/5580/ul_Henryka_Brodatego_Henrykow_5580450.jpg 

 

 

6. Północna część ul. Henryka Brodatego, okres międzywojenny 

http://www.henrykow.ziebice.pl/images/6.jpg 
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Z.II_5 

 
7. Północna część zachodniej pierzei ul. Henryka Brodatego 

http://www.henrykow.ziebice.pl/images/skanowanie0005_800x600.jpg 

 

 

8. Gospoda zur Krone (obecnie ul. Henryka Brodatego 26); widok południowej partii ulicy Henryka 

Brodatego, pocztówka dwupolowa, 1904 

https://polska-org.pl/foto/5525/ul_Henryka_Brodatego_Henrykow_5525777.jpg 
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Z.II_6 

 

9. Widok ogólny Henrykowa; willa doktora; willa Hanff;  klasztor od strony północno zachodniej. Pocztówka 
czteropolowa, 1916 

https://polska-org.pl/foto/5567/Henrykow_5567898.jpg 
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Z.II_7 

 
 

10. Dwa widoki zabudowy przy ul. Henryka Brodatego; budynek poczty (ul. Henryka Brodatego nr 50); 
gospoda zur Krone (ul. Henryka Brodatego nr 26), pocztówka czteropolowa, 1902. 

https://polska-org.pl/4859104,foto.html?idEntity=552695 
 

 
 

11. Budynek poczty (ul. Henryka Brodatego 50); Brama Dolna, pomnik Św. Jana Nepomucena i kościół św. 
Andrzeja; gospoda Scheibkego zur Krone (ul. Henryka Brodatego 26). Pocztówka trójpolowa, ok. 1900 

 https://polska-org.pl/foto/360/Budynek_nr_50_d_poczta_ul_Henryka_Brodatego_Henrykow_360690.jpg 
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Z.II_8 

 

12. Budynek mieszkalny w kompleksie bażanciarni, pocztówka, ok 1900 

https://polska-org.pl/foto/3503/Dom_nr_2_ul_Lesnikow_Henrykow_3503148.jpg 

 

 

13. Dom parafii ewangelickiej, ul. Henryka Brodatego 42, pocztówka  

http://parafiahenrykow.pl/wp-content/uploads/2019/03/Henrykow-20-001-768x503.jpg 
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Z.II_9 

 

14. Dom przy ul. Henryka Brodatego 49 

http://www.henrykow.ziebice.pl/images/0011.jpg 

 

 
 

15. Dawna siedziba Deutsches Haus, ul. Henryka Brodatego 51, pocztówka, przed 1945 

https://polska-org.pl/902147,foto.html?idEntity=4519902 
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Z.II_10 

 

16. Willa przy ul. Słonecznej 20; dom dyrektora w kompleksie klasztoru, pocztówka dwupolowa, przed 1945 

http://parafiahenrykow.pl/wp-content/uploads/2019/03/20190310_142855.jpg 

 

 

17. Dawna szkoła katolicka (ul. Henryka Brodatego 40) i dom parafii ewangelickiej (ul. Henryka Brodatego 

42), http://www.henrykow.ziebice.pl/images/0015.jpg 
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Z.II_11 

 

18. Wjazd do Henrykowa ul. Wrocławską od strony północnej 

http://www.henrykow.ziebice.pl/images/ak3431.jpg 

 

 

19. Dawna poczta (ul. Henryka Brodatego 50)  i willa doktora (ul. Henryka Brodatego 52), pocztówka, 1919 

https://polska-org.pl/foto/6198/Budynek_nr_50_d_poczta_ul_Henryka_Brodatego_Henrykow_6198038.jpg 
 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9E45288B-EC73-4C57-9A4C-EB6B0040ECB8. podpisany Strona 215



Z.II_12 

 

20. Klasztor widziany od strony północno-zachodniej, dawna poczta przy ul. Henryka Brodatego 50 i dworzec 

kolejowy, pocztówka trójpolowa, 1909 

 https://polska-org.pl/5525817,foto.html?idEntity=552695 

 

 

21. Dawna poczta (ul. Henryka Brodatego 50)  i willa doktora (ul. Henryka Brodatego 52), https://polska-

org.pl/5778709,foto.html?idEntity=552695 
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Z.II_13 

 
 

22. Wjazd do Henrykowa od strony Ziębic, na pierwszym planie kapliczka pod lipą, w głębi budynek poczty 

(ul. Henryka Brodatego 50), pocztówka, 1900 

https://polska-org.pl/5681571,foto.html 

 

 
 

23. Wjazd do Henrykowa od strony Ziębic, na pierwszym planie kapliczka pod lipą, w głębi willa doktora (ul. 
Henryka Brodatego 52), budynek poczty (ul. Henryka Brodatego 50)  i spichlerz (ul. Henryka Brodatego 
48); pocztówka, 1907 

https://polska-org.pl/foto/209/Budynek_nr_50_d_poczta_ul_Henryka_Brodatego_Henrykow_209897.jpg 
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Z.II_14 

 

24. Wjazd do Henrykowa od strony Ziębic, na pierwszym planie kapliczka pod lipą, w głębi budynek poczty 

(ul. Henryka Brodatego 50), po prawej dom nr. 55, pocztówka 1906, https://polska-

org.pl/869115,foto.html 

 

 

25. Święty Most, widok w kierunku wschodnim, pocztówka, przed 1945 

https://opencaching.pl/upload/FBE0D531-FE98-FE6F-D4BE-FA3A4902A5F1.jpg 
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Z.II_15 

 

26. Święty Most, widok od południa, pocztówka, przed 1945 

https://polska-org.pl/4491742,foto.html?idEntity=545813 

 

 

27. Widok Świętego Mostu od strony parku, H. Ullmann, Die Heiligenbrücke in Heinrichau, w: Münsterberger 
Land. Ein Heimatbuch für Schule und Haus, Münsterberg 1930, s. 78 
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Z.II_16 

 

28. Widok Świętego Mostu od strony parku, pocztówka, przed 1945 

http://www.henrykow.ziebice.pl/zdjecia_z_przeszl.html 

 

29. Święty Most widziany od strony  zachodniej, pocztówka, 1907 

https://polska-org.pl/6257649,foto.html?idEntity=545813 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9E45288B-EC73-4C57-9A4C-EB6B0040ECB8. podpisany Strona 220



Z.II_17 

 

30. Święty Most widziany od strony południowej, pocztówka, przed 1945 

https://polska-org.pl/5902855,foto.html 

 

 
 

31. Figura św. Jana Nepomucena na Świętym Moście, H. Ullmann, Die Heiligenbrücke in Heinrichau w: 
Münsterberger Land. Ein Heimatbuch für Schule und Haus, Münsterberg 1930, s. 80 
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Z.II_18 

 

32. Kąpielisko przy ul. Kąpielowej, pocztówka, przed 1945 

https://polska-org.pl/5288035,foto.html?idEntity=5288033 

 

 

33. Kąpielisko przy ul. Kąpielowej, pocztówka, 1939 

https://polska-org.pl/765806,foto.html?idEntity=5288033 
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http://parafiahenrykow.pl/wp-content/uploads/2019/01/kapielisko-philipp-768x489.jpg
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Z.II_19 

 
 

34. Pomnik poległych w I Wojnie Światowej, Münsterberger Land. Ein Heimatbuch für Schule und Haus, 
Münsterberg 1930, s. 341 

 

 

35. Pomnik poległych w I wojnie światowej, pocztówka, przed 1945 
http://www.henrykow.ziebice.pl/images/8.jpg 
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Z.II_20 

 
 

36. Pomnik poległych w I wojnie światowej, pocztówka, 1935 
https://polska-org.pl/765801,foto.html?idEntity=537985 

 

 

37. Transport pomnika poległych w I wojnie światowej, wycinek prasowy, 1928 

https://polska-org.pl/979167,foto.html?idEntity=537985 
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Z.III_1 

Zał. III. Widoki ogólne miejscowości: 

fotografie, pocztówki 
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Z.III_2 

 

 

1. Widok lotniczy z południowego zachodu, odbitka ze szklanego negatywu, 1924, Herder Institut Hansa-

Luftbild, nr inw. 58751, https://www.herder-institut.de/bildkatalog/iv/58751 

 

 

2. Widok lotniczy z południowego wschodu, pocztówka, przed 1945 

http://parafiahenrykow.pl/wp-content/uploads/2019/01/z-lotu-ptaka-back-768x538.jpg 
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Z.III_3 

 

3. Widok lotniczy z południowego wschodu, pocztówka, przed 1945 

http://parafiahenrykow.pl/wp-content/uploads/2019/03/Henrykow-15-001-768x541.jpg 

 

  
 

4. Widok Henrykowa od północnego zachodu, pocztówka , przed 1945, Herder Institut, kolekcja Goettinger-
Bildwerk, nr inw. 140629, https://www.herder-institut.de/bildkatalog/iv/140629 
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Z.III_4 

 

5. Widok ogólny od północnego zachodu, pocztówka, 1899 

https://polska-org.pl/foto/5525/Panoramy_Henrykowa_Henrykow_5525746.jpg 

 

 

6. Widok Henrykowa od północnego zachodu, pocztówka, 1901 

https://polska-org.pl/foto/404/Panoramy_Henrykowa_Henrykow_404817.jpg 
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Z.III_5 

 

7. Widok Henrykowa od północnego zachodu, pocztówka , 1901 

https://polska-org.pl/foto/267/Panoramy_Henrykowa_Henrykow_267800.jpg 

 

 

8. Widok Henrykowa od północnego zachodu, pocztówka, przed 1945 

https://polska-org.pl/foto/3730/Panoramy_Henrykowa_Henrykow_3730364.jpg 
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Z.III_6 

 

9. Widok Henrykowa od północnego zachodu, pocztówka, przed 1945 

https://polska-org.pl/foto/5453/Panoramy_Henrykowa_Henrykow_5453124.jpg 

 

 

10. Widok Henrykowa od północy, pocztówka, 1910 

https://polska-org.pl/foto/3419/Panoramy_Henrykowa_Henrykow_3419782.jpg 
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Z.III_7 

 

11. Widok Henrykowa od południa, pocztówka, 1937 

https://polska-org.pl/foto/274/Panoramy_Henrykowa_Henrykow_274076.jpg 

 

 

12. Widok Henrykowa od północy, pocztówka, przed 1945 

https://polska-org.pl/foto/5778/Panoramy_Henrykowa_Henrykow_5778784.jpg 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9E45288B-EC73-4C57-9A4C-EB6B0040ECB8. podpisany Strona 231



Z.III_8 

 

13. Widok Henrykowa od północy, pocztówka, 1920, https://polska-org.pl/768727,foto.html?idEntity=540718 

 

 

14. Widok Henrykowa od północnego zachodu, pocztówka, przed 1945 

https://polska-org.pl/foto/207/Kosciol_Wniebowziecia_NMP_i_sw_Jana_Chrzciciela_Henrykow_207823.jpg 
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Z.III_9 

 

15. Widok ul. Henryka Brodatego z lotu ptaka, pocztówka, 1921 

https://polska-org.pl/foto/3461/ul_Henryka_Brodatego_Henrykow_3461076.jpg 

 

16. Widok ul. Henryka Brodatego z lotu ptaka, pocztówka kolorowana, 1921 

http://www.henrykow.ziebice.pl/images/5.jpg 
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Z.IV_1 

Zał. IV. Klasztor/rezydencja,  kościół  

(widoki ogólne oraz wnętrza), fotografie  
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Z.IV_2 

 
 

 

1. Kościół i północna część fasady klasztoru, H.  Lutsch, Bilderwerk schlesischer Kunstdenkmäler, t. 3, 

Breslau 1903 
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Z.IV_3 

 

2. Widok klasztoru od południowego zachodu, https://zamkilubuskie.pl/henrykow-heinrichau/ 

 

  
 
3. Widok klasztoru od północnego zachodu z pomnikiem Trójcy Świętej, pocztówka, 1933, Herder 

Institut NBA, nr inw. 233501, https://www.herder-institut.de/bildkatalog/iv/233501 
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Z.IV_4 

 

4. Widok klasztoru od północnego zachodu, pocztówka, 1904 

https://polska-org.pl/foto/5778/Klasztor_pocysterski_Henrykow_5778762.jpg 

 

 

5. Widok zachodniej fasady kościoła z kruchtą, pomnika Trójcy Świętej i fasady zachodniej klasztoru z 

przejazdu bramnego pod dawnym domem oficjalistów, pocztówka , 1935 

https://polska-org.pl/foto/6248/Klasztor_pocysterski_Henrykow_6248459.jpg 
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Z.IV_5 

 

6. Widok zachodniej fasady kościoła z kruchtą, pomnika Trójcy Świętej i fasady zachodniej klasztoru, 

pocztówka , 1939 

https://polska-org.pl/foto/7065/Klasztor_pocysterski_Henrykow_7065218.jpg 

 

7. Widok kościoła i północnej partii fasady zachodniej klasztoru, Münsterberger Land. Ein Heimatbuch 

für Schule und Haus, Münsterberg 1930, s. 2 
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Z.IV_6 

 

8. Widok klasztoru od południa, pocztówka, 1906 

https://polska-org.pl/foto/3211/Klasztor_pocysterski_Henrykow_3211024.jpg 

 

 

9. Widok zachodniej fasady kościoła z kruchtą, pomnika Trójcy Świętej i północnej partii fasady 

zachodniej klasztoru, pocztówka dwupolowa , 1909 

https://polska-org.pl/foto/4155/Stacja_kolejowa_Henrykow_ul_Kolejowa_Henrykow_4155761.jpg 
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Z.IV_7 

 

10. Widok klasztoru od północnego zachodu; widok poczty, widok stacji kolejowej, pocztówka 

trójpolowa, 1909 

https://polska-org.pl/foto/5525/Klasztor_pocysterski_Henrykow_5525817.jpg 

 

 
11. Pomnik Trójcy Świętej na głównym dziedzińcu, pocztówka, przed 1945, Herder Institut NBA, nr inw. 

140625, https://www.herder-institut.de/bildkatalog/iv/140625  
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Z.IV_8 

  
12. Fontanna św. Józefa na tle kruchty kościoła, pocztówka, 1937, Herder Institut NBA, nr inw. 233311 

https://www.herder-institut.de/bildkatalog/iv/233311 
 

 

13. Fontanna św. Józefa, pocztówka, ok 1900 

https://polska-org.pl/foto/5525/Studnia_sw_Jozefa_Henrykow_5525753.jpg 
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Z.IV_9 

 

14. Pomnik św. Jana Nepomucena, http://www.henrykow.ziebice.pl/images/62.jpg 

 

 

15. Dawna szkoła łacińska, potem  dom dyrektora, pocztówka,  ok. 1920          

https://polska-

org.pl/foto/5778/Dom_Opieki_sw_Jadwigi_Slaskiej_Caritas_Archidiecezji_Wroclawskiej_pl_Cystersow_Hen

rykow_5778818.jp 
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Z.IV_10 

 
 

16. Brama Górna, odbitka ze szklanej płyty, Paul Poklekowski, 1933, Herder Institut Bistumsarchiv 
Görliz, nr inw. BAG 0824, https://www.herder-institut.de/bildkatalog/iv/BAG_0824 
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Z.IV_11 

  
 

17. Brama Górna, pocztówka, przed 1945, Herder Institut NBA, nr inw. 233487 
https://www.herder-institut.de/bildkatalog/iv/233487 
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Z.IV_12 

 
 

18. Brama Górna, fotografia, 1933, Herder Institut NBA, nr inw. 233307 
https://www.herder-institut.de/bildkatalog/iv/233307 
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Z.IV_13 

 
 

19. Droga wiodąca od klasztoru w stronę Bramy Górnej, fotografia, przed 1945, Hertder Institut, nr inw. 
233306, https://www.herder-institut.de/bildkatalog/iv/233306 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9E45288B-EC73-4C57-9A4C-EB6B0040ECB8. podpisany Strona 246



Z.IV_14 

 
 

20. Droga prowadząca od Bramy Górnej w stronę klasztoru, odbitka ze szklanego negatywu, Paul 
Poklekowski, 1930, Herder Institut, Bistumsarchiv Görlitz, nr inw. BAG 0823 

https://www.herder-institut.de/bildkatalog/iv/BAG_0823 
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Z.IV_15 

 

21. Droga prowadząca od Bramy Górnej w stronę klasztoru, pocztówka, ok. 1900 

https://polska-org.pl/foto/7524/Zespol_Opactwa_Cystersow_pl_Cystersow_Henrykow_7524864.jpg 
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Z.IV_16 

 
 

22. Brama Dolna i pomnik św. Jana Nepomucena z kościołem św. Andrzeja w tle, pocztówka, 1941 
https://polska-org.pl/521533,Henrykow,Kosciol_sw_Andrzeja.html 

 

 

23. Brama Dolna, pomnik św. Jana Nepomucena z kościołem św. Andrzeja w tle, pocztówka, ok. 1910 

https://polska-org.pl/foto/5676/Kosciol_sw_Andrzeja_ul_Henryka_Brodatego_Henrykow_5676885.jg 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9E45288B-EC73-4C57-9A4C-EB6B0040ECB8. podpisany Strona 249



Z.IV_17 

 

24. Pomnik św. Jana Nepomucena i kościół św. Andrzeja, pocztówka, przed 1945 

https://polska-org.pl/foto/236/Figura_sw_Jana_Nepomucena_I_Henrykow_236330.jpg 

 

 

25. Brama Dolna widziana od wschodu i prezbiterium kościoła św. Andrzeja, pocztówka, ok. 1910 

https://polska-org.pl/foto/4503/Kosciol_sw_Andrzeja_ul_Henryka_Brodatego_Henrykow_4503739.jpg 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9E45288B-EC73-4C57-9A4C-EB6B0040ECB8. podpisany Strona 250



Z.IV_18 

 

26. Brama Dolna, pomnik św. Jana Nepomucena, kościół św. Andrzeja, pocztówka, ok. 1900 

https://polska-org.pl/foto/392/Kosciol_sw_Andrzeja_ul_Henryka_Brodatego_Henrykow_392851.jpg 
 

 

27. H. Ullmann, Das Kulturgeschichte…, Münsterberger Land. Ein Heimatbuch für Schule und Haus, 

Münsterberg 1930 
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Z.IV_19 

 
 

28. Widok głównej bramy południowej z fragmentem muru ogrodzenia i stawem zwanym Hälderteich, 
fotografia, przed 1945, Herder Institut NBA, nr inw.  233493 https://www.herder-
institut.de/bildkatalog/iv/233493 

 

 

29. Widok głównej bramy południowej z fragmentem muru ogrodzenia i stawem zwanym Hälderteich. 

R. Konwiarz, Alt Schlesien, Stuttgart b.r., s. 224 
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Z.IV_20 

 
 

30. Budynek dawnego szpitala klasztornego.  

H. Dziurla. Studium historyczno-architektoniczne zespołu pocysterskiego w Henrykowie (pow. ząbkowicki, woj. 

wrocławskie), mps PP PKZ Wrocław 1965, fot. 157 

 

 
 

31. Skrzydło klasztoru mieszczące nowicjat i infirmerię, fot. J. Szafkowska,  
W. Wilczyńska-Koper, Studium historyczno-urbanistyczne osady Henryków, woj.. wałbrzyskie, t. II, mps PKZ, 1981 
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Z.IV_21 

 
 

32. Skrzydło zachodnie klasztoru.  

H. Dziurla, Studium historyczno-architektoniczne zespołu pocysterskiego w Henrykowie (pow. ząbkowicki, woj. 

wrocławskie), mps PP PKZ Wrocław 1965, fot. 30 
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Z.IV_22 

  
 

33. Fragment elewacji skrzydła zachodniego klasztoru z widocznymi zniszczeniami przy wieży 

południowej. H. Dziurla. Studium historyczno-architektoniczne zespołu pocysterskiego w 

Henrykowie (pow. ząbkowicki, woj. wrocławskie), mps PP PKZ Wrocław 1965 

 

 
 

34. Oficyna zachodnia (elewacja wschodnia od strony dziedzińca. H. Dziurla. Studium historyczno-

architektoniczne zespołu pocysterskiego w Henrykowie (pow. ząbkowicki, woj. wrocławskie), mps 

PP PKZ Wrocław 1965, fot. 151 
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Z.IV_23 

     
 

35. Pocień dawnego szpitala klasztornego. H. Dziurla. Studium historyczno-architektoniczne zespołu 

pocysterskiego w Henrykowie (pow. ząbkowicki, woj. wrocławskie), mps PP PKZ Wrocław 1965, NID, 

fot. 158 

 

36. Szczyt tylnego skrzydła wschodniego. H. Dziurla. Studium historyczno-architektoniczne zespołu 

pocysterskiego w Henrykowie (pow. ząbkowicki, woj. wrocławskie), mps PP PKZ Wrocław 1965, NID, 

fot. 159 

 

 

 
 

37. Przekrój wzdłużny ulicy Henryka Brodatego w skali 1:1000. W. Wilczyńska-Koper, fot. J. Szafkowska, 

Studium historyczno-urbanistyczne osady Henryków, woj. wałbrzyskie, mps PP PKZ Wrocław 1980, 

cz. 1, il I. 
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Z.IV_24 

 
 

38. Baszta (kuchnia?) w północno-zachodnim narożniku majdanu gospodarczego. 

W. Wilczyńska-Koper, fot. J. Szafkowska, Studium historyczno-urbanistyczne osady Henryków, woj. 

wałbrzyskie, mps PP PKZ Wrocław 1980, cz. 2, il 49 

 

 
  

39. Fragment dekoracji rzeźbiarskiej Świętego Mostu. 

 W. Wilczyńska-Koper, fot. J. Szafkowska, Studium historyczno-urbanistyczne osady Henryków, woj. 

wałbrzyskie, mps PP PKZ Wrocław 1980, cz. 2, il 52 
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Z.IV_25 

 
 

40. Pomnik św. Jana Nepomucena i kościół św. Andrzeja. 

W. Wilczyńska-Koper, fot. J. Szafkowska, Studium historyczno-urbanistyczne osady Henryków, woj. 

wałbrzyskie, mps PP PKZ Wrocław 1980, cz. 2, il. 59 
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Z.IV_26 

 
 

41. Ołtarz główny w kościele klasztornym pw. Wniebowzięcia NMP. Fot. przed 1945 
https://polska-org.pl/foto/269/Wnetrze_kosciola_Henrykow_269452.jpg 
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Z.IV_27 

 

42. Empora organowa w kościele klasztornym pw. Wniebowzięcia NMP. R. Konwiarz, Alt Schlesien, 

Stuttgart b.r., s. 127. 
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Z.IV_28 

 

43. Nawa główna kościoła klasztornego pw. Wniebowzięcia NMP, fot. 1936, Herder-Institut, nr inw. 

233401, https://www.herder-institut.de/bildkatalog/iv/233401 
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Z.IV_29 

 
 

44. Stalle w kościele klasztornym pw. Wniebowzięcia NMP. Schlesische Meisterwerke, Breslau 1939 

https://polska-org.pl/3690959,foto.html?idEntity=521531 
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Z.IV_30 

 

45. Fragment dekoracji stalli w kościele klasztornym pw. Wniebowzięcia NMP. Fot. P. Poklekowski, 

1929. Herder-Institut  Bistumsarchiv Görlitz, nr inw. BAG 0146 

https://www.herder-institut.de/bildkatalog/iv/BAG_0146 

 

46. Wnętrze zakrystii kościoła klasztornego pw. Wniebowzięcia NMP. Fot. P. Poklekowski, 1929, 

Herder-Institut Bistumsarchiv Görlitz, nr inw. BAG 0130 

https://www.herder-institut.de/bildkatalog/iv/BAG_0130 
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Z.IV_31 

 

47. Wnętrze Sali Czerwonej w dawnym budynku klasztornym, fot. przed 1945. 

https://polska-org.pl/4373861,foto.html?idEntity=521534 

 

 

 
 

48. Wnętrze dawnego refektarza w budynku klasztornym, fot. 1938. 

https://www.akpool.co.uk/postcards/27866645-postcard-henrykw-heinrichau-schlesien-schloss-

refektorium 
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Z.V_1 

Zał. V. Ogrody i park:  

 fotografie 
  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9E45288B-EC73-4C57-9A4C-EB6B0040ECB8. podpisany Strona 265



Z.V_2 

  
 

1. Pawilon w ogrodzie opackim, fotografia, przed 1945, Herder-Institut NBA, nr inw. 233490, 
https://www.herder-institut.de/bildkatalog/iv/233490 
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Z.V_3 

 

2. Figury karłów i posąg Plutona w ogrodzie opackim,   H. Ullmann, Der Klosterküchengarten in Heinrichau, 

„Ostdeutsche Bau Zeitung” 1930, 28, s. 41   

 

3. Główna brama południowa do ogrodu opackiego. H. Ullmann, Der Klosterküchengarten in Heinrichau, w: 

Münsterberger Land. Ein Heimatbuch für Schule und Haus, Münsterberg 1930, s. 75 
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Z.V_4 

 

4. Głowna brama południowa ogrodu opackiego, pocztówka, przed 1945, https://polska-

org.pl/6619743,foto.html 

 

 

5. Główna brama południowa ogrodu opackiego, pocztówka, ok. 1930 

https://polska-org.pl/foto/7997/Zabudowania_przyklasztorne_Henrykow_7997969.jpg 
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Z.V_5 

 

6. Balustrada ogrodu włoskiego przed elewacją wschodnią klasztoru, Herder-Institut, NBA, fotografia przed 

1945, nr inw. 233492, https://www.herder-institut.de/bildkatalog/iv/233492 

 

 

7. Ogrodzenie i dolny taras ogrodu przed wschodnią elewacją klasztoru, fot. przed 1945, Herder-Institut, NBA, 

nr inw. 233491, https://www.herder-institut.de/bildkatalog/iv/233491 
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Z.V_6 

 

8. Widok ogrodu włoskiego z kanałem nawadniającym, pocztówka, 1924 

https://polska-org.pl/foto/4803/Ogrod_przyklasztorny_Ogrod_Wloski_Henrykow_4803376.jpg 

 

 

9. Widok ogrodu włoskiego z kanałem nawadniającym, pocztówka kolorowana,  przed 1945 

 https://polska-org.pl/730675,foto.html?idEntity=515354 
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Z.V_7 

 

10. Wejście do ogrodu włoskiego , pocztówka, ok 1920, https://polska-

org.pl/8066622,foto.html?idEntity=515354 

 

 

11. Pergola w ogrodzie włoskim, pocztówka, ok. 1920, https://polska-org.pl/8066626,foto.html?idEntity=515354 
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Z.V_8 

 

12. Widok ogrodu włoskiego z narożnika południowo zachodniego, pocztówka, 1930 

https://polska-org.pl/4373823,foto.html?idEntity=515354 

 

 

13. Widok ogrodu włoskiego spod arkady infirmerii, pocztówka, ok. 1930 

 https://polska-org.pl/4373824,foto.html?idEntity=515354 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9E45288B-EC73-4C57-9A4C-EB6B0040ECB8. podpisany Strona 272



Z.V_9 

 

14. Tarasy ogrodu włoskiego, pocztówka, 1930, https://polska-org.pl/4373826,foto.html?idEntity=515354 

 

 

15. Widok z północno wschodniego narożnika ogrodu włoskiego, pocztówka, ok. 1930 

https://polska-org.pl/foto/4373/Ogrod_przyklasztorny_Ogrod_Wloski_Henrykow_4373824.jpg 
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Z.V_10 

 

16. Fragment ogrodu włoskiego, pocztówka, ok. 1930 

 https://polska-org.pl/4373827,foto.html?idEntity=515354 

 

 

17. Fragment ogrodu włoskiego, pocztówka, przed 1945 

http://parafiahenrykow.pl/wp-content/uploads/2019/03/Henrykow-19-001-768x555.jpg 
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Z.V_11 

 

18. Widok ogrodu włoskiego spod arkad dawnej infirmerii, pocztówka, ok. 1920 

https://polska-org.pl/foto/5902/Ogrod_przyklasztorny_Ogrod_Wloski_Henrykow_5902875.jpg 

 

 

19. Widok dawnego ogrodu opackiego w kierunku południowo wschodnim, pocztówka , ok. 1900 

https://polska-org.pl/909172,foto.html?idEntity=515356 
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Z.V_12 

 

20. Widok z parku krajobrazowego w kierunku klasztoru, pocztówka, przed 1945 

http://parafiahenrykow.pl/wp-content/uploads/2019/03/Henrykow-17-001-768x546.jpg 

 

 

21. Droga biegnąca przez północną partię parku krajobrazowego w stronę kościoła 

http://parafiahenrykow.pl/wp-content/uploads/2019/03/Henryk%C3%B3w-21-001.jpg 
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Z.V_13 

  

22. Widok przez polanę w parku krajobrazowym w stronę klasztoru.  

http://www.henrykow.ziebice.pl/images/13.jpg 

 

23. Fragment parku krajobrazowego, pocztówka, ok. 1940. 

 https://polska-org.pl/5525793,foto.html 
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Z.V_14 

 

24. Zabudowania bażanciarni, pocztówka, ok. 1915 

https://polska-org.pl/5525738,foto.html?idEntity=518375 

 

 

 

25. Brama prowadząca do grobowca wielkiego księcia Wilhelma Ernesta von Sachsen-Weimar-Eisenach. Fot. J. 

Szafkowska, w: W. Wilczyńska-Koper, Studium historyczno-urbanistyczne osady Henryków, woj. wałbrzyskie, 

t. II , mps PKZ Wrocław 
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Z.V_15 

 
 

26. Fragment ogrodu włoskiego.  

H. Dziurla. Studium historyczno-architektoniczne zespołu pocysterskiego w Henrykowie (pow. ząbkowicki, woj. 

wrocławskie), mps PP PKZ Wrocław 1965, NID, fot. 161 

 

 
 

27. Fragment fasady oranżerii. 

H. Dziurla. Studium historyczno-architektoniczne zespołu pocysterskiego w Henrykowie (pow. ząbkowicki, woj. 

wrocławskie), mps PP PKZ Wrocław 1965, fot. 164 
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Z.V_16 

 
 

28. Balustrada we wnętrzu pawilonu w ogrodzie opackim. 

H. Dziurla. Studium historyczno-architektoniczne zespołu pocysterskiego w Henrykowie (pow. ząbkowicki, woj. 

wrocławskie), mps PP PKZ Wrocław 1965, fot. 176 

 

 
 

29. Fragment muru wydzielającego przestrzeń przed oranżerią z datą 1727. 

H. Dziurla. Studium historyczno-architektoniczne zespołu pocysterskiego w Henrykowie (pow. ząbkowicki, woj. 

wrocławskie), mps PP PKZ Wrocław 1965, fot. 181 
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Z.V_17 

 
 

30. Pomnik św. Jana Nepomucena 

   H. Dziurla. Studium historyczno-architektoniczne zespołu pocysterskiego w Henrykowie (pow. ząbkowicki, woj. 

wrocławskie), mps PP PKZ Wrocław 1965, fot. 184 

 

 
 

31. Szczątki rzeźby figuralnej leżące w ogrodzie północnym. 

 H. Dziurla. Studium historyczno-architektoniczne zespołu pocysterskiego w Henrykowie (pow. ząbkowicki, woj. 

wrocławskie), mps PP PKZ Wrocław 1965, fot. 187 
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Z.V_18 

 
 

32. Oranżeria 

J. Eysymontt, Zespół pocysterski w Henrykowie. Wytyczne konserwatorskie, mps PKZ Wrocław 1980, il. 5. 

 

 

 
 

33. Widok oranżerii 

H. Ciesielski, H. Wrabec. Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego w Henrykowie, mps Wrocław 1994, il. 6 
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Z.V_19 

 

34. Główna brama południowa. 

J. Eysymontt, Zespół pocysterski w Henrykowie. Wytyczne konserwatorskie, mps PKZ Wrocław 1980, il. 6. 

 

 
 

35. Widok ogrodu opackiego z pawilonem 

H. Dziurla. Studium historyczno-architektoniczne zespołu pocysterskiego w Henrykowie (pow. ząbkowicki, woj. 

wrocławskie), mps PP PKZ Wrocław 1965,  fot. 27 
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Z.V_20 

 
 

36. Pawilon w ogrodzie opackim. 

W. Wilczyńska-Koper, fot. J. Szafkowska, Studium historyczno-urbanistyczne osady Henryków, woj. wałbrzyskie, mps 

PP PKZ Wrocław 1980, cz. 2, il 48 

 

 
 

37. Pawilon ogrodowy – Lusthaus 

H. Ciesielski, H. Wrabec. Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego w Henrykowie, mps Wrocław 1994, il. 7, NID 
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Z.V_21 

 
 

38. Fragment parku z soliterami przy drodze prowadzącej do klasztoru. 

K. Eysymontt. Studium historyczno-stylistyczne ogrodów w Henrykowie (pow. Ząbkowice), mps PKZ Wrocław 1970, 

il. 37 

 

 
 

39. Park krajobrazowy, widok od strony klasztoru w kierunku głównej polany. 

W. Wilczyńska-Koper, fot. J. Szafkowska, Studium historyczno-urbanistyczne osady Henryków, woj. wałbrzyskie, mps 

PP PKZ Wrocław 1980, cz. 2, il. 153 
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Z.V_22 

 
 

40. Most nad kanałem granicznym parku krajobrazowego. 

W. Wilczyńska-Koper, fot. J. Szafkowska, Studium historyczno-urbanistyczne osady Henryków, woj. wałbrzyskie, mps 

PP PKZ Wrocław 1980, cz. 2, il. 156 

 

 
 

41. Fragment parku krajobrazowego 

W. Wilczyńska-Koper, fot. J. Szafkowska, Studium historyczno-urbanistyczne osady Henryków, woj. wałbrzyskie, mps 

PP PKZ Wrocław 1980, cz. 2, il. 158 
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Z.V_23 

 
 

42. Fragment polany w pobliżu klasztoru. 

H. Ciesielski, H. Wrabec. Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego w Henrykowie, mps Wrocław 1994, il. 17. 

 

 
 

43. Polana parkowa z widoczną wieżą kościoła. 

H. Ciesielski, H. Wrabec. Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego w Henrykowie, mps Wrocław 1994, 1l. 19. 
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Z.V_24 

 
 

44. Teren dawnych stawów rybnych. 

K. Eysymontt. Studium historyczno-stylistyczne ogrodów w Henrykowie (pow. Ząbkowice), mps PKZ Wrocław 1970, 

il. 37 
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Z.VI_1 
 

Zał. VI. Kartografia, plany, inwentaryzacje, 

projekty rewaloryzacyjno/rekonstrukcyjne 
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Z.VI_2 
 

 

 

1. Mapa topograficzna w skali ok. 1:25 000, Urmesstischblatt, sekcja Band VI, Blatt 4, pomiar 

1824.Staatsbibliothek zu Berlin –Preußicher Kulturbesitz. Oryginał mapy rękopiśmienny, wielobarwny. 

Wykorzystana czarno-biała fotokopia ze zbiorów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we 

Wrocławiu.  Czytelne drogi, rzeki, pola uprawne, zasięg lasów i łąk. Toponomia (nazwy miejscowości, 

folwarków, rzek, lasów, gór). 
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Z.VI_3 
 

 

2. Mapa katastralna terenu położonego pomiędzy drogą do Starego Henrykowa a rzeczką, 1827 r. 

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Urząd Katastralny 56 
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Z.VI_4 
 

 

3. Mapa ukazująca posiadłości klasztorne według stanu z 1810 r. Charte Fürstlichen Cistercienser Stifte 

Heinrichau zur Zeit seiner Aufhebung im Jahre 1810,  w: [W. Pfitzner], Versuch einer Geschichte des 

vormaligen Fürstlichen Cisterzienser-Stiftes Heinrichau bei Münsterberg in Schlesien, Breslau 1846 
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Z.VI_5 
 

 

4. Mapa w skali 1 : 5 000, Regierungsbezirk Breslau, Kreis Münsterberg, Gemarkung Heinrichau No  (dopisane 

ołówkiem: 22) sporządzona w 1862 r. przez geometrę Suttera na podstawie kopii mapy w skali 1 : 5 000 

wykonanej w 1852-53 r. przez Wehnera, skopiowanej  w styczniu 1862 r. przez Goepperta.  

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Ząbkowicach Śląskich, sygn. 35-1 
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Z.VI_6 
 

 

5. Fragment mapy w skali 1 : 5 000, Regierungsbezirk Breslau, Kreis Münsterberg, Gemarkung Heinrichau No  

(dopisane ołówkiem: 22) sporządzona w 1862 r. przez geometrę Suttera na podstawie kopii mapy w skali 1 

: 5 000 wykonanej w 1852-53 r. przez Wehnera, skopiowanej  w styczniu 1862 r. przez Goepperta.  

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Ząbkowicach Śląskich, sygn. 35-1 
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Z.VI_7 
 

 

6. Fragment mapy w skali 1 : 5 000, Regierungsbezirk Breslau, Kreis Münsterberg, Gemarkung Heinrichau No  

(dopisane ołówkiem: 22) sporządzona w 1862 r. przez geometrę Suttera na podstawie kopii mapy w skali 1 

: 5 000 wykonanej w 1852-53 r. przez Wehnera, skopiowanej  w styczniu 1862 r. przez Goepperta.  

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Ząbkowicach Śląskich, sygn. 35-1 
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7. Mapa w skali 1 : 5 000, Regierungsbezirk Breslau, Kreis Münsterberg, Gemarkung Heinrichau No  

(dopisane: 36) kopia mapy sporządzona w 1866 r. przez geometrę Suttera na podstawie kopii mapy w skali 

1 : 5 000 wykonanej w 1852-53 r. przez Wehnera, skopiowanej  w styczniu 1862 r. przez Goepperta.  

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Ząbkowicach Śląskich, sygn. 35-2 
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8. Mapa uzupełniająca do planu katastralnego w skali 1 : 5 000 (rysunki uzupełniające w skalach: 1 : 1250 

oraz 1 : 625)  Ergäntzungskarte Nr 34. Kreis Münsterberg. Gemarkung Heinrichau sporządzona w 1916 r., 

aktualizowana w latach 1922, 1930, 1933, 1937, 1938, 1940 i 1941. Wydział Geodezji, Katastru i 

Gospodarki Nieruchomościami w Ząbkowicach Śląskich, sygn. 35-5 
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9. Mapa uzupełniająca do planu katastralnego w skali 1 : 5 000 (rysunki uzupełniające w skalach: 1 : 1250 

oraz 1 : 625)  Ergäntzungskarte Nr 40. Kreis Münsterberg. Gemarkung Heinrichau sporządzona w 1931 r., 

aktualizowana w latach 1933, 1936, 1937 i 1940.  

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Ząbkowicach Śląskich, sygn. 35-6 
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10. Mapa w skali 1 : 1000. Flur 1. Beiblatt 1 zur Reinkarte. Gemerkung Heinrichau Nr. 36. Kreis Frankenstein. 

[1941 r.] Suplement do mapy katastralnej. 

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Ząbkowicach Śląskich, sygn. 35-7 
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11. Mapa w skali 1 : 1000. Flur 1. Beiblatt 2 zur Reinkarte. Gemerkung Heinrichau Nr. 36. Kreis Frankenstein. 

[1941 r.] Suplement do mapy katastralnej. 

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Ząbkowicach Śląskich, sygn. 35-8 
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12. Mapa topograficzna w skali 1 : 25 000, arkusz nr 3137 Münsterberg, pomiar 1884, uzupełnienie 1885. 

Wycinek bezskalowy obejmujący Henryków i sąsiednie miejscowości 

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/32413/edition/63519/content 
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13. Mapa topograficzna w skali 1 : 25 000, arkusz nr 3137 Münsterberg, pomiar 1884, uzupełnienie 1908. 

Wycinek bezskalowy obejmujący Henryków i sąsiednie miejscowości 

https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/4077?id=4077 
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14. Mapa topograficzna w skali 1 : 25 000, arkusz nr 3137 Münsterberg, pomiar 1884, wydanie 1939. Wycinek 

bezskalowy obejmujący Henryków i sąsiednie miejscowości 

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/32414/edition/63518/content 
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15. Henryków, inwentaryzacja terenu klasztoru w skali 1:500 

W. Wilczyńska-Koper, fot. J. Szafkowska, Studium historyczno-urbanistyczne osady Henryków, woj. wałbrzyskie, mps 

PP PKZ Wrocław 1980, cz. 1, il II. 
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16. Henryków, plan sytuacyjny zespołu klasztornego, skala 1:500 

W. Wilczyńska-Koper, fot. J. Szafkowska, Studium historyczno-urbanistyczne osady Henryków, woj. wałbrzyskie, mps 

PP PKZ Wrocław 1980, cz. 1, il IV 
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17. Projekt wstępny zagospodarowania terenu w skali 1:500 

W. Wilczyńska-Koper, fot. J. Szafkowska, Studium historyczno-urbanistyczne osady Henryków, woj. wałbrzyskie, mps 

PP PKZ Wrocław 1980, cz. 1, il III. 
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18. Plan parku, skala 1: 2000 

H. Ciesielski, H. Wrabec. Ewidencja założenia ogrodowo-parkowego w Henrykowie, mps Wrocław 1994 
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19. Plan Henrykowa i okolic w: H. Grüger, Heinrichau. Geschichte eines schlesischen Ziterzienserkloster 1227-

1997, Köln 197 
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Zał. VII Dokumentacja zdjęciowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografie nie opatrzone nazwiskiem autora wykonała Marzanna Jagiełło 
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1. Aleja prowadząca spod stacji kolejowej w kierunku Henrykowa  

 

2. Budynek stacji i linii kolejowej prowadzącej do Strzelina 
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3. Linia kolejowa prowadząca w kierunku Ziębic, w głębi, po prawej stronie park 

 

4. Dworzec stacji kolejowy z 1872 r. 
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5. Budynek  przy ul. Kolejowej 19. 

 

 

6. Budynek mieszkalny przy ul. Kolejowej 15 widziany z alei prowadzącej od dworca kolejowego 
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7. Budynek mieszkalny przy ul. Kolejowej 15 

 

 

8. Widok ul. Kolejowej w kierunku przejazdu kolejowego, po prawej stronie park. 
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9. Parking na terenie parku, wjazd od strony ul. Kolejowej 

 

10. Parking przy ul. Kolejowej, widok od strony parku 
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11. Widok z parkingu w kierunku drogi prowadzącej przez park do klasztoru 

 

12. Wyjazd z parkingu, widok na budynek mieszkalny przy ul. Kolejowej 8 i jego otoczenie 
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13. Ulica Kolejowa widok z kierunku Henrykowa, w głębi po prawej budynek dawnego młyna z ok. 

1600 r. stojącego przy ul. Kolejowej 2 

 

14. Budynek dawnego młyna (obecnie mieszkalny) z ok. 1600 r.  
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15. Widok dawnego młyna z mostu na Oławie przy ul. Kolejowej 

      

16. Rzeka Oława z mostu przy ul. Kolejowej 

17. Tablica inf. o rozbudowie oczyszczalni ścieków 
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18. Droga wprowadzająca do parku przy moście nad Oławą od strony ul. Kolejowej  

       

19. Krzyż przy wlocie drogi do parku przy moście nad Oławą, postawiony w 1881 r., ponownie 

konsekrowany w 2016 r.  

20. Oława przy moście  
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21. Widok w kierunku Henrykowa z drogi prowadzącej do Henrykowa Starego, w głębi wieża 

kościoła klasztornego 

 

22. Widok Henrykowa z drogi prowadzącej do Henrykowa Starego 
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23. Widok Henrykowa Starego spod kaplicy poświęconej ofiarom epidemii cholery z 1633 r.  

 

24. Widok Henrykowa Starego spod kaplicy cholerycznej poświęconej ofiarom zarazy z 1633 r.  
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25. Widok z drogi prowadzącej do Starego Henrykowa w kierunku Wzgórz Niemczańsko-

Strzelińskich 

 

26. Kaplica poświęcona ofiarom cholery z 1633 r., widok od strony doliny z rzeczką 
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27. Kaplica poświęcona ofiarom cholery z 1633 r., widok od strony drogi prowadzącej do Starego 

Henrykowa 

 

28. Widok w kierunku stawów hodowlanych położonych w dolinie rzeczki na południe od kaplicy 

cholerycznej. 
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29. Widok spod kaplicy cholerycznej w kierunku Henrykowa, w oddali wieża kościoła klasztornego 

 

30. Widok z drogi prowadzącej do Starego Henrykowa na klasztor w Henrykowie. 
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31. Jabłonie przy drodze prowadzącej do Starego Henrykowa 

 

32. Park w Henrykowie widziany od strony drogi prowadzącej na wschód do Skalic 
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33. Widok parku od strony drogi prowadzącej do Henrykowa z Nowego Dworu 

 

34. Dawny budynek bramny (tzw. Fischmeisterhaus) zaadaptowany w 1990 r na mieszkalny, obok 

mur a przed nim zagłębienie po dawnym stawie zw. Hälderteich 
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35. Parking przed zaślepioną bramą położoną na południe od dawnego ogrodu opackiego. 

 

36. Ulica Henryka Brodatego, ob. parking przy murze klasztornym 
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37. Widok w kierunku pól, które kiedyś zajmował Duży Staw. 

 

38. Widok w kierunku pól, które kiedyś zajmował Duży Staw. 
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39. Stacja uzdatniania wody położona naprzeciwko parkingu. 

 

40. Brama prowadząca na teren zespołu klasztornego od strony parkingu 
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41. Informacja o dostępności klasztoru do zwiedzania 

 

42. Oznaczenie trasy rowerowej biegnącej przez teren parku 
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43. Dawny budynek bramny, obecnie mieszkalny w widoku od strony zespołu klasztornego 

 

44. Teren dawnego ogrodu braci późniejszego pleasureground, w głębi mur ograniczający zespól 

klasztorny 
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45. Fragment alei lipowej prowadzącej w kierunku klasztoru  

 

46. Dom ogrodnika i towarzyszące mu zabudowania gospodarcze widziane od strony alei lipowej  
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47. Pawilon ogrodowy w ogrodzie opackim widziany od strony wschodniej . Na pierwszym planie 

mur ogrodu opackiego oraz fragment zabudowań gospodarczych towarzyszących dawnemu 

domowi ogrodnika 

 

48. Pawilon ogrodowy (Lusthaus) w dawnym ogrodzie opackim 
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49. Dawna oranżeria w dawnym ogrodzie opackim, obecnie sala gimnastyczna 

 

50. Pozostałości dawnego wystroju rzeźbiarskiego ogrodu opackiego 
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51. Pawilon w dawnym ogrodzie opackim, po prawej stronie cis, pomnik przyrody 

 

52. Sosna na terenie dawnego ogrodu braci, późniejszego pleasureground 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9E45288B-EC73-4C57-9A4C-EB6B0040ECB8. podpisany Strona 334



Z.VII_27 
 

 

53. Boisko na terenie dawnego ogrodu braci, późniejszego pleasureground 

 

54. Boisko na terenie dawnego ogrodu braci, późniejszego pleasureground 
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55. Widok klasztoru od strony dawnego ogrodu, braci późniejszego pleasureground 

 

56. Widok klasztoru od strony dawnego ogrodu braci późniejszego pleasureground 
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57. Pozostałości tzw. ogrodu włoskiego od strony południowo-wschodniej 

  

58. Taras tzw. ogrodu włoskiego od strony południowej 
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59. Teren dawnego pleasureground 

 

60. Glediczja trójcirniowa (Gleditsia triacanthos L.) na terenie dawnego ogrodu braci, 

późniejszego pleasureground 
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61. Ogród przed skrzydłem południowym klasztoru, obecnie siedziby Metropolitalnego 

Seminarium Duchownego oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego 

 

62. Kamień informujący o posadzeniu cisa z nasiona poświęconego przez papieża Benedykta XVI; 

obok cis 
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63. Dawne oficyny, obecnie dom opieki 

 

64. Portal wejściowy prowadzący do dawnego budynku klasztornego, obecnie siedziby 

Metropolitalnego Seminarium Duchownego oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego 
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65. Pomnik Świętej Trójcy na dziedzińcu założenia  

 

66. Brama przejezdna w oficynie zachodnie, po prawej  pomnik św. Jana Nepomucena 
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67. Brama prowadząca z dziedzińca wielkiego na dziedziniec części gospodarczej, po prawej dawna 

wozownia 

 

68. Brama prowadząca na teren parku położona na północny-wschód od kościoła 
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69. Obsadzona żywotnikami droga prowadząca spod bramy do parku w kierunku tzw. ogrodu 

włoskiego 

 

70. Początek drogi parkowej prowadzącej od strony dawnego klasztoru poprzez część parkową a 

następnie leśną w kierunku dworca kolejowego 
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71. Oznaczenia informacyjne w parku 

   

72. Tablice informacyjne związane ze ścieżką dydaktyczną w parku 
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73. Polana w części parkowej, widok w kierunku południowym od strony drogi prowadzącej od 

zespołu klasztornego do stacji kolejowej 

 

74. Nawierzchnia drogi pieszo-jezdnej prowadzącej od zespołu klasztornego do stacji kolejowej 
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75. Świerk pospolity (Picea abies) w części parkowej przy drodze prowadzącej od zespołu 

klasztornego do stacji kolejowej 

 

76. Polana w części parkowej, widok w kierunku północnym od strony drogi prowadzącej od 

zespołu klasztornego do stacji kolejowej 
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77. Polana w części parkowej, widok w kierunku południowym od strony drogi prowadzącej od 

zespołu klasztornego do stacji kolejowej. Po lewej stronie kanał starej Oławy i mostek 

prowadzący do części leśnej parku 

 

78. Mostek nad kanałem starej Oławy łączący część parkową i leśną założenia 
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79. Kanał starej Oławy z mostu łączącym część parkową i leśną 

      

80. Suchy dąb w leśnej części parku 

81. Grupa dębów w leśnej części parku 
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82. Infrastruktura rekreacyjna w leśnej części parku 

  

83. Tablice informacyjne w części leśnej parku związana ze ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną 
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84. Aleja kasztanowców na południowej granicy parku leśnego 

 

85. Pole uprawne w widoku z alei dębowej przy południowej granicy części leśnej parku 
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Z.VII_43 
 

 

86. Aleja dębowa przy południowej granicy części leśnej parku widziana od strony pola 

 

87. Widok z alei dębowej w kierunku Nowego Dworu 
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Z.VII_44 
 

 

88. Opuszczony sad w widoku z pola towarzyszącego południowej granicy części leśnej, po prawej 

stronie aleja kasztanowców 

 

89. Zadrzewiona grobla prowadząca do wzgórza z grobowcem księcia Wilhelma Ernesta von 

Sachsen-Weimar-Eisenach z 1923 r., widok w kierunku północnym 
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Z.VII_45 
 

 

90. Grobowiec księcia Wilhelma Ernesta von Sachsen-Weimar-Eisenach z 1923 r. 

 

 

91. Grobowiec księcia Wilhelma Ernesta von Sachsen-Weimar-Eisenach z 1923 r. 
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Z.VII_46 
 

 

 

92. Grobowiec księcia Wilhelma Ernesta von Sachsen-Weimar-Eisenach z 1923 r. 

  

93. Krzyż obok grobowca księcia Wilhelma Ernesta von Sachsen-Weimar-Eisenach z 1923 r. 
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Z.VII_47 
 

 

94. Pozostałości bramy prowadzącej na wzgórze z grobowcem księcia Wilhelma Ernesta von 

Sachsen-Weimar-Eisenach z 1923 r., w głębi stanowisko rododendronów 

 

95. Pozostałości bramy północnej prowadzącej na wzgórze z grobowcem księcia Wilhelma 

Ernesta von Sachsen-Weimar-Eisenach. Fot. W. Brzezowski  
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Z.VII_48 
 

 

96. Kępa rododendronów nieopodal grobowca. Fot. W. Brzezowski  

 

97. Wzgórze w środkowej części parku leśnego 
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Z.VII_49 
 

 

98. Polana środkowej części parku leśnego, widok w kierunku południowym 

 

99. Strumień przepływający przez leśna część parku (dawniej Sandborngraben, obecnie Skalnik), 

widok w kierunku zachodnim z mostku na drodze prowadzącej od stacji kolejowej do klasztoru 
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Z.VII_50 
 

 

100. Zabudowania dawnej bażantarni, obecnie siedziba Nadleśnictwa,  w widoku od strony 

północnej z drogi prowadzącej przez park a łączącej Nowy Dwór z ul. Kolejową 

 

101. Zabudowania dawnej bażantarni, obecnie siedziba Nadleśnictwa 
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Z.VII_51 
 

 

102. Polana południowa w parku krajobrazowym, widok od dawnej głównej drogi wjazdowej do 

parku w kierunku zachodnim 

 

103. Polana południowa w parku krajobrazowym, widok od dawnej głównej drogi wjazdowej do 

parku w kierunku północnym 
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Z.VII_52 
 

     

104. Grupa dębów przy drodze prowadzącej od strony dawnego głównego wejścia do parku w 

kierunku klasztoru 

105. Oława w parku krajobrazowym, wi8dok z mostku przy dawnym głównym wejściu do parku 

krajobrazowego 

 

106. Pole uprawne w miejscu dawnego Wielkiego Stawu 
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Z.VII_53 
 

 

 

107. Część systemu melioracyjnego na terenie zajmowanym niegdyś przez Wielki Staw 

 

108. Pole uprawne w miejscu dawnego Wielkiego Stawu 
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Z.VII_54 
 

 

109. Brama Dolna od strony ul. Henryka Brodatego 

 

110. Figura św. Jana Nepomucena przed wejściem na teren kościoła pw. Św. Andrzeja 
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Z.VII_55 
 

 

     

111. Kościół św. Andrzeja, rzeźby sprzed wejścia 

 

        

112. Przejście pod budynkiem Bramy Dolnej w kierunku drogi prowadzącej do zabudowań 

gospodarczych 

113. Widok kościoła klasztornego z drogi prowadzącej do zabudowań gospodarczych 
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Z.VII_56 
 

 

 

114. Widok spod Bramy Dolnej wzdłuż drogi prowadzącej w kierunku zabudowań dziedzińca 

gospodarczego, po prawej w głębi kościół klasztorny 

 

115. Brama Dolna w widoku z drogi prowadzącej do zabudowań gospodarczych, po prawej stronie 

kościół pw. Św. Andrzeja 
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Z.VII_57 
 

 

116. Widok z drogi prowadzącej do zabudowań gospodarczych na nadbrzeże Oławy 

 

117. Mur nadbrzeża Oławy, po prawej stronie zabudowania gospodarcze, w głębi baszta obronna 

(kuchnia?) 
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Z.VII_58 
 

 

118. Baszta obronna (kuchnia ?)  w narożniku dziedzińca dolnego w obrębie zabudowań 

gospodarczych 

 

119. Główny dziedziniec gospodarczy, w głębi po lewej budynek czeladzi z XIV w. (przebud. w 1588 

r.) 
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Z.VII_59 
 

 

120. Główny dziedziniec gospodarczy, widok w kierunku południowo-zachodniego narożnika 

      

121. Dawny budynek czeladzi  od strony wschodniej 

122. Dawny budynek czeladzi od strony zachodniej 
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Z.VII_60 
 

    

123. Pozostałości brukowanej nawierzchni dziedzińca gospodarczego 

124. Mur oddzielający część gospodarczą od koryta Oławy 

 

125. Dawny dom czeladzi widziany od strony dawnego dziedzińca dolnego części gospodarczej, po 

prawej hełm wieży kościoła klasztornego 
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Z.VII_61 
 

 

126. Dawna willa z pocz. XX w., obecnie przedszkole  

 

127. Brama Górna, fot. W. Brzezowski 
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Z.VII_62 
 

 

128. Krzyż naprzeciw Bramy Górnej, fot. W. Brzezowski 

 

129. Zabudowa wschodniej pierzei ul. Henryka Brodatego. Domu nr 17,19, Brama Górna i dom nr 

19, fot. W. Brzezowski 
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Z.VII_63 
 

 

130. Zabudowa wschodniej pierzei ul. Henryka Brodatego, domy nr 11-19, fot. W. Brzezowski 

 

131. Domy przy ul. Henryka Brodatego nr 17 i 19, fot. W. Brzezowski 
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Z.VII_64 
 

 

132. Zabudowa wschodniej pierzei ul. Henryka Brodatego: fragment Bramy Górnej i domu nr 21 i 

23, fot. W. Brzezowski. 

 

133. Domy przy ul Henryka Brodatego nr 23,25,27 i 29, fot W. Brzezowski. 
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Z.VII_65 
 

 

134. Zabudowa wschodniej pierzei ul. Henryka Brodatego , domy nr: 45, 47, 49 i 51 (dawny 

Deutsches Haus), fot. W. Brzezowski. 

 

 

135. Dom przy ul. Henryka Brodatego 36, fot. W. Brzezowski 
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Z.VII_66 
 

 

136. Dom przy ul. Henryka Brodatego 38, fot. W. Brzezowski 

 

137. Dom przy ul. Henryka Brodatego 40, dawna szkoła, fot. W. Brzezowski  
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Z.VII_67 
 

 

138. Dom przy ul. Henryka Brodatego 42, dawna siedziba parafii ewangelickiej, fot. W. Brzezowski. 

 

139. Domy przy il. Henryka Brodatego nr 44 i 46, fot. W. Brzezowski 
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Z.VII_68 
 

 

140. Zabudowa zachodniej pierzei ul Henryka Brodatego; nr 52 - dawna willa, nr 50 -  dawna poczta 

i nr 48 – spichrz, fot. W. Brzezowski  

 

141. Spichrz przy ul. Henryka Brodatego 48, fot. W. Brzezowski 
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Z.VII_69 
 

 

142. Dawna willa przy ul Henryka Brodatego 52, fot. W. Brzezowski 

 

143. Dawna willa przy ul. Słonecznej 20, fot. W. Brzezowski 
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Z.VII_70 
 

 

144. Pomnik poległych w I wojnie światowej, widok od strony wschodniej, fot. W. Brzezowski 

 

145. Pomnik poległych w I wojnie światowej, widok od strony zachodniej, fot. W. Brzezowski 
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Z.VIII_1 

Zał. VIII Zestawienie pomników przyrody: 

dokumentacja zdjęciowa 
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Z.VIII_2 

 

 

1. Pomnik przyrody nr 1 Quercus robur dąb szypułkowy, Autor: Daria Słonina, 28.10.2019 
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Z.VIII_3 

 

 

2. Pomnik przyrody ożywionej nr 2 Quercus robur dąb szypułkowy, Autor: Daria Słonina, 28.10.2019 
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Z.VIII_4 

 

 

3. Pomnik przyrody ożywionej nr 3 Quercus robur dąb szypułkowy, Autor: Daria Słonina, 28.10.2019 
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Z.VIII_5 

 

 

4. Pomnik przyrody ożywionej nr 4 Quercus robur dąb szypułkowy, Autor: Daria Słonina, 28.10.2019 
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Z.VIII_6 

 

 

5. Pomnik przyrody ożywionej nr 5 Quercus robur dąb szypułkowy, Autor: Daria Słonina, 28.10.2019 
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Z.VIII_7 

 

 

6. Pomnik przyrody ożywionej nr 6 Quercus robur dąb szypułkowy, Autor: Daria Słonina, 28.10.2019 
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Z.VIII_8 

 

7. Pomnik przyrody ożywionej nr 6 Quercus robur dąb szypułkowy, Autor: Daria Słonina, 28.10.2019 
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Z.VIII_9 

 

8. Dzięcioł średni na pniu pomnika przyrody ożywionej nr 6 Quercus robur dąb szypułkowy, Autor: Daria Słonina, 
02.11.2019 
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Z.VIII_10 

 

 

9. Pomnik przyrody ożywionej nr 7 Taxus baccata cis pospolity, Autor: Daria Słonina, 02.11.2019 
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Z.VIII_11 

 

10. Pomnik przyrody ożywionej nr 7 Taxus baccata cis pospolity, Autor: Daria Słonina, 02.11.2019 
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Z.VIII_12 

 

 

11. Pomnik przyrody ożywionej nr 8 Ulmus laevis wiąz szypułkowy, Autor: Daria Słonina, 02.11.2019 
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Z.VIII_13 

 

12. Pomnik przyrody ożywionej nr 8 Ulmus laevis wiąz szypułkowy, Autor: Daria Słonina, 02.11.2019 
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Z.VIII_14 

 

 

13. Pomnik przyrody ożywionej nr 9 Ulmus laevis wiąz szypułkowy, Autor: Daria Słonina, 02.11.2019 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9E45288B-EC73-4C57-9A4C-EB6B0040ECB8. podpisany Strona 392



Z.VIII_15 

 

14. Pomnik przyrody ożywionej nr 9 Ulmus laevis wiąz szypułkowy, Autor: Daria Słonina, 02.11.2019 
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Z.VIII_16 

 

 

15. Pomnik przyrody ożywionej nr 10 Quercus robur dąb szypułkowy, Autor: Daria Słonina, 02.11.2019 
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Z.VIII_17 

 

16. Pomnik przyrody ożywionej nr 10 Quercus robur dąb szypułkowy, Autor: Daria Słonina, 02.11.2019 
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Z.VIII_18 

 

 

17. Pomnik przyrody ożywionej nr 11 Quercus robur dąb szypułkowy, Autor: Daria Słonina, 02.11.2019 
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Z.VIII_19 

 

18. Pomnik przyrody ożywionej nr 12 Quercus robur dąb szypułkowy, Autor: Daria Słonina, 02.11.2019 
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Z.IX_1 

Zał. IX  Zestawienie proponowanych 

pomników przyrody: 

dokumentacja zdjęciowa 
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Z.IX_2 

 

1. Proponowany pomnik przyrody ożywionej nr 1 Acer pseudoplatanus klon jawor, Autor: Daria Słonina, 28.10.2019 
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2. Proponowany pomnik przyrody ożywionej nr 1 Acer pseudoplatanus klon jawor, Autor: Daria Słonina, 28.10.2019 
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Z.IX_4 

 

 

3. Proponowany pomnik przyrody ożywionej nr 2 Acer platanoides klon pospolity, Autor: Daria Słonina, 28.10.2019 
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4. Proponowany pomnik przyrody ożywionej nr 2 Acer platanoides klon pospolity, Autor: Daria Słonina, 28.10.2019 
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5. Proponowany pomnik przyrody ożywionej nr 3 Quercus robur dąb szypułkowy, Autor: Daria Słonina, 28.10.2019 
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6. Proponowany pomnik przyrody ożywionej nr 3 Quercus robur dąb szypułkowy, Autor: Daria Słonina, 28.10.2019 
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7. Proponowany pomnik przyrody ożywionej nr 4, 5  Quercus robur dąb szypułkowy, Autor: Daria Słonina, 
28.10.2019 
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8. Proponowany pomnik przyrody ożywionej nr 6 Quercus robur dąb szypułkowy, Autor: Daria Słonina, 02.11.2019 
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Z.IX_10 

 

 

9. Proponowany pomnik przyrody ożywionej nr 7 Quercus robur dąb szypułkowy, Autor: Daria Słonina, 02.11.2019 
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10. Proponowany pomnik przyrody ożywionej nr 7 Quercus robur dąb szypułkowy, Autor: Daria Słonina, 02.11.2019 
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11. Proponowany pomnik przyrody ożywionej nr 8 Quercus robur dąb szypułkowy, Autor: Daria Słonina, 28.10.2019 
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12. Proponowany pomnik przyrody ożywionej nr 8 Quercus robur dąb szypułkowy, Autor: Daria Słonina, 28.10.2019 
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Z.IX_14 

 

 

13. Proponowany pomnik przyrody ożywionej nr 9 Quercus robur dąb szypułkowy, Autor: Daria Słonina, 28.10.2019 
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Z.IX_15 

 

 

14. Proponowany pomnik przyrody ożywionej nr 10 Quercus robur dąb szypułkowy, Autor: Daria Słonina, 28.10.2019 
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15. Proponowany pomnik przyrody ożywionej nr 11 Quercus robur dąb szypułkowy, Autor: Daria Słonina, 02.11.2019 
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Zał. XI  Wyciąg z ustaleń szczegółowych 

mpzp miejscowości Henryków: 
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Ustalenia szczegółowe zapisów MPZP 
UCHWAŁA NR IX/55/2011 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 30 czerwca 2011 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości 
Henryków 

§ 11. 1.1, 1.2 MR tereny zabudowy zagrodowej, z urządzeniami towarzyszącymi 
1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa. 
2. Przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) w budynkach mieszkalnych ustala się obowiązek stosowania dachów dwuspadowych o symetrycznym układzie 
połaci dachowych; o spadkach głównych połaci dachowych 38°45° (nie dotyczy lukarn, wykuszów); 
2) w budynkach gospodarczych lub garażach towarzyszących funkcji podstawowej ustala się stosowanie dachów 
stromych o nachyleniu połaci nie mniejszej niż 30º; należy stosować pokrycie dachowe analogiczne do pokrycia 
dachu głównego budynku w granicach terenu (za główny budynek uznaje się dominujący budynek mieszkalny); 
3) w istniejących budynkach mieszkalnych, gospodarczych i garażach posiadających dachy o innych parametrach niż 
określone w pkt 1 i 2 dopuszcza się remonty zachowujące dotychczasowe parametry geometrii dachów; 
4) pokrycie dachów dachówką w odcieniach koloru ceglastego; 
5) wysokość budynków nie może przekroczyć 10 m. od poziomu terenu do kalenicy. 
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) ustala się zakaz lokalizowania obiektów hodowlanych o obsadzie większej niż 40 Dużych Jednostek 
Przeliczeniowych (DJP) oraz składowania na otwartym powietrzu pylących lub stwarzających zagrożenie dla wód 
powierzchniowych i podziemnych surowców i materiałów masowych; 
2) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń z przęseł wykonanych w całości z prefabrykatów betonowych. 
5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: obowiązują ustalenia § 6 ust 4 
6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) wskaźnik powierzchni zabudowy nie więcej niż 0,30; 
2) powierzchnia terenów czynnych biologicznie nie mniej niż 40 % powierzchni działki. 
7. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
1) minimalna powierzchnia wydzielonej działki budowlanej nie może być mniejsza niż 1000 m2; 
2) nie ustala się minimalnej szerokości frontu wydzielanych działek budowlanych; 
3) nie ustala się kąta położenia granic wydzielanych działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego; 
 
§ 12. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11., 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21 
MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z urządzeniami towarzyszącymi 
1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza. 
2. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1) usługi nieprzekraczające 100 m2 powierzchni użytkowej; usługi mogą być lokalizowane w adaptowanych 
pomieszczeniach budynku mieszkalnego, w pomieszczeniach dobudowanych lub w obiektach wolnostojących; 
2) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) w noworealizowanych budynkach mieszkalnych ustala się obowiązek stosowania dachów stromych o 
symetrycznym układzie połaci dachowych (dopuszcza się dachy wielospadowe, mansardowe); o spadkach głównych 
połaci dachowych 35°45° 
(nie dotyczy lukarn, wykuszów oraz dachów mansardowych); 
2) w noworealizowanych budynkach gospodarczych lub garażach towarzyszących funkcji podstawowej ustala się 
stosowanie dachów stromych o nachyleniu połaci nie mniejszej niż 30º; należy stosować pokrycie dachowe 
analogiczne do pokrycia dachu głównego budynku w granicach terenu (za główny budynek uznaje się dominujący 
budynek mieszkalny); 
3) w istniejących budynkach mieszkalnych, gospodarczych i garażach posiadających dachy o innych parametrach 
niż określone w pkt 1 i 2 dopuszcza się remonty zachowujące dotychczasowe parametry geometrii dachów; 
4) pokrycie dachów: 
a) w zasięgu granicy strefy ochrony konserwatorskiej zabytkowego układu przestrzennego wsi Henryków – dachówką 
w odcieniach koloru ceglastego lub brązowego lub pokryciem uzasadnionym historycznie (blacha miedziana), 
b) poza zasięgiem strefy ochrony konserwatorskiej zabytkowego układu przestrzennego wsi Henryków dachówką 
lub materiałem dachówkopodobnym w odcieniach koloru ceglastego, brązowego lub grafitowego; 
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Ustalenia szczegółowe zapisów MPZP 
UCHWAŁA NR IX/55/2011 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 30 czerwca 2011 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości 
Henryków 

5) ustala się zakaz stosowania dachów o połaciach mijających się w pionie na wysokości kalenicy oraz 
czterospadowych dachów „namiotowych” tzn. takich, w których krawędzie połaci dachowych zbiegają się w jednym 
punkcie. 
6) wysokość noworealizowanych budynków mieszkalnych nie może przekroczyć: 
a) w zasięgu granicy strefy ochrony konserwatorskiej zabytkowego układu przestrzennego wsi Henryków 10 m od 
poziomu terenu do kalenicy, lecz nie mniej niż 6 m., 
b) poza zasięgiem strefy ochrony konserwatorskiej zabytkowego układu przestrzennego wsi Henryków 10 m od 
poziomu terenu do kalenicy. 
7) budynki gospodarcze i garaże towarzyszące funkcji podstawowej oraz wolnostojące obiekty usługowe stanowiące 
funkcje dopuszczalne nie mogą przekraczać wysokości 6 m od poziomu terenu do kalenicy. 
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) w zasięgu granicy strefy ochrony konserwatorskiej zabytkowego układu przestrzennego wsi Henryków ustala się 
zakaz prowadzenia w ramach towarzyszącej funkcji usługowej działalności handlu komisowego pojazdami 
mechanicznymi, usług naprawczych pojazdów mechanicznych (w tym blacharstwa, lakiernictwa usług 
wulkanizacyjnych), składowania na otwartym terenie surowców i materiałów masowych oraz lokalizowania obiektów 
i urządzeń związanych ze składowaniem, gospodarczym wykorzystaniem i utylizacją odpadów i surowców wtórnych 
oraz usług związanych z przetwarzaniem drewna oraz tworzyw sztucznych; 
2) działalność usługowa nie może powodować ponadnormatywnych obciążeń środowiska uciążliwościami w zakresie 
hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, 
promieniowania elektromagnetycznego poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny; 
3) ustala się zakaz realizacji nowych ogrodzeń z przęseł wykonanych w całości z prefabrykatów betonowych. 
5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
Obowiązują ustalenia § 6 odpowiednio do położenia terenu w granicach stref ochrony konserwatorskiej lub 
występowania w granicach terenu obiektów wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się w ewidencji zabytków 
lub stanowisk archeologicznych. 
6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; 
2) wskaźnik powierzchni zabudowy: 
a) dla zabudowy wolnostojącej nie więcej niż 0,20, 
b) dla zabudowy bliźniaczej nie więcej niż 0,25. 
3) powierzchnia terenów czynnych biologicznie nie mniej niż 50 % powierzchni działki lub wydzielonego terenu 
przeznaczonego pod inwestycję. 
7. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
1) minimalne powierzchnie działek budowlanych: 
a) dla zabudowy wolnostojącej = 1000 m2, 
b) dla zabudowy bliźniaczej = 500 m2 (dotyczy pojedynczego segmentu). 
2) minimalne szerokości frontów działek budowlanych: 
a) dla zabudowy wolnostojącej = 20 m, 
b) dla zabudowy bliźniaczej = 12 m2 (dotyczy pojedynczego segmentu). 
3) kąt położenia granic wydzielanych działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego w zakresie 85°90°. 
4) wydzielane w wyniku podziałów wewnętrzne niepubliczne dojazdy i dojścia do zabudowy winny spełniać 
warunki określone w obowiązujących przepisach odrębnych, w tym w przepisach w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 
 
§ 13. 3.1, 3.2, 3.3 M – tereny zabudowy mieszkaniowej, wielofunkcyjnej, z urządzeniami towarzyszącymi. 
1. Przeznaczenie podstawowe: 
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 
3) zabudowa mieszkaniowa zagrodowa; 
4) zabudowa mieszkaniowousługowa. 
2. Przeznaczenie dopuszczalne: 
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1) usługi; 
2) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) w budynkach mieszkalnych ustala się obowiązek stosowania dachów stromych, dwuspadowych (w tym 
dopuszczalne naczółkowe) o symetrycznym układzie połaci dachowych; o spadkach głównych połaci dachowych 38° 
45° (nie dotyczy lukarn, wykuszów itp.); 
2) w noworealizowanych budynkach gospodarczych lub garażach towarzyszących funkcji podstawowej ustala się 
stosowanie dachów stromych o nachyleniu połaci nie mniejszej niż 30º; należy stosować pokrycie dachowe 
analogiczne do pokrycia dachu głównego budynku w granicach terenu (za główny budynek uznaje się dominujący 
budynek mieszkalny); 
3) w istniejących gospodarczych i garażach posiadających dachy o innych parametrach niż określone w pkt 1 i 2 
dopuszcza się remonty zachowujące dotychczasowe parametry geometrii dachów; 
4) pokrycie dachów dachówką w odcieniach koloru ceglastego; 
5) ustala się zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy oraz czterospadowych 
dachów „namiotowych” tzn. takich, w których krawędzie połaci dachowych zbiegają się w jednym punkcie; 
6) wysokość noworealizowanych budynków mieszkalnych nie może przekroczyć 12 m od poziomu terenu do kalenicy, 
lecz nie mniej niż 7 m.; 
7) budynki gospodarcze i garaże towarzyszące funkcji podstawowej oraz wolnostojące obiekty usługowe stanowiące 
funkcje dopuszczalne nie mogą przekraczać wysokości 6 m od poziomu terenu do kalenicy. 
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) ustala się zakaz prowadzenia w ramach towarzyszącej funkcji usługowej działalności handlu komisowego 
pojazdami mechanicznymi, usług naprawczych pojazdów mechanicznych (w tym blacharstwa, lakiernictwa usług 
wulkanizacyjnych), składowania na otwartym terenie surowców i materiałów masowych oraz lokalizowania obiektów 
i urządzeń związanych ze składowaniem, gospodarczym wykorzystaniem i utylizacją odpadów i surowców wtórnych 
oraz usług związanych z przetwarzaniem drewna oraz tworzyw sztucznych; 
2) działalność usługowa nie może powodować ponadnormatywnych obciążeń środowiska uciążliwościami w zakresie 
hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, 
promieniowania elektromagnetycznego poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny; 
3) ustala się zakaz realizacji nowych ogrodzeń z przęseł wykonanych w całości z prefabrykatów betonowych; 
4) w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk NATURA 2000 – „ Wzgórza Strzelińskie” (kod obszaru 
PLH 020074 ) obowiązują szczególne procedury związane z lokalizacją inwestycji określone w przepisach odrębnych. 
5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
Obowiązują ustalenia § 6 odpowiednio do położenia terenu w granicach stref ochrony konserwatorskiej lub 
występowania w granicach terenu obiektów wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się w ewidencji zabytków 
lub stanowisk archeologicznych. 
6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; 
2) wskaźniki powierzchni zabudowy: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie więcej niż 0,25; 
b) dla zabudowy zagrodowej, wielorodzinnej i mieszkaniowousługowej nie więcej niż 0,35. 
3) powierzchnia terenów czynnych biologicznie: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie mniej niż 50 % powierzchni działki lub terenu przeznaczonego 
pod inwestycję, 
b) dla zabudowy zagrodowej, wielorodzinnej i mieszkaniowousługowej nie mniej niż 40 % powierzchni działki lub 
terenu przeznaczonego pod inwestycję. 
7. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
1) nie ustala się minimalnej powierzchni działek budowlanych. 
2) nie ustala się minimalnej szerokości frontu działek budowlanych. 
3) nie ustala się kąta położenia granic wydzielanych działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego. 
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§ 14. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 MW tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z urządzeniami 
towarzyszącymi. 
1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. 
2. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1) usługi; 
2) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) w budynkach położonych poza granicą strefy ochrony konserwatorskiej zabytkowego układu przestrzennego wsi 
Henryków dopuszcza się stosowanie dachów płaskich lub stromych (dwuspadowych, wielospadowych, 
mansardowych) o spadkach głównych połaci dachowych 35° 45° (nie dotyczy lukarn, wykuszów oraz dachów 
mansardowych); wysokość nadbudowywanych budynków mieszkalnych nie może przekroczyć: 
2) w budynkach mieszkalnych położonych w zasięgu granicy strefy ochrony konserwatorskiej zabytkowego układu 
przestrzennego wsi Henryków ustala się zachowanie dotychczasowych historycznych parametrów geometrii dachów 
oraz ich pokrycia (dachówką w odcieniach koloru ceglastego); 
3) w budynkach gospodarczych i garażach położonych w zasięgu granicy strefy ochrony konserwatorskiej 
zabytkowego układu przestrzennego wsi Henryków ustala się stosowanie dachów stromych o nachyleniu połaci nie 
mniejszej niż 30º; należy stosować pokrycie dachowe analogiczne do pokrycia dachu głównego budynku w granicach 
terenu (za główny budynek uznaje się dominujący budynek mieszkalny); 
4) w istniejącym budynku mieszkalnym na terenie 4.5MW oraz w istniejących budynkach gospodarczych i garażach 
położonych w zasięgu granicy strefy ochrony konserwatorskiej zabytkowego układu przestrzennego wsi Henryków 
posiadających dachy o innych parametrach niż określone w pkt 2 i 3 dopuszcza się remonty zachowujące 
dotychczasowe parametry geometrii dachów; 
5) pokrycie dachów dachówką w odcieniach koloru ceglastego; 
6) ustala się zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy oraz czterospadowych 
dachów „namiotowych” tzn. takich, w których krawędzie połaci dachowych zbiegają się w jednym punkcie; 
7) ustala się zakaz nadbudowy o dodatkową kondygnację użytkową budynków mieszkalnych położonych na terenach 
4.3 i 4.4 MW; 
8) dopuszcza się nadbudowy istniejących budynków mieszkalnych na terenach 4.2 i 4.5 MW wyłącznie o jedną 
dodatkową kondygnację użytkową, z zastosowaniem dachu stromego o parametrach określonych w pkt. 1; 
9) wysokość nadbudowywanych budynków mieszkalnych nie może przekroczyć: 
a) 14 m na terenach 4.3 i 4.4 MW, 
b) 10 m na terenach 4.2 i 4.5 MW. 
10) budynki gospodarcze i garaże towarzyszące funkcji podstawowej oraz wolnostojące obiekty usługowe stanowiące 
funkcje dopuszczalne nie mogą przekraczać wysokości 6 m od poziomu terenu do kalenicy. 
4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
Obowiązują ustalenia § 6 odpowiednio do położenia terenu w granicach stref ochrony konserwatorskiej lub 
występowania w granicach terenu obiektów wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się w ewidencji zabytków 
lub stanowisk archeologicznych. 
5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) wskaźnik powierzchni zabudowy nie więcej niż 0,35; 
2) powierzchnia terenów czynnych biologicznie nie mniej niż 40 % powierzchni działki. 
6. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
1) nie ustala się minimalnej powierzchni działek budowlanych; 
2) nie ustala się minimalnej szerokości frontu działek budowlanych; 
3) nie ustala się kąta położenia granic wydzielanych działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego. 
 
§ 15. 5.1, 5.2 MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, wielofunkcyjnej, z urządzeniami 
towarzyszącymi. 
1. Przeznaczenie podstawowe: 
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
2) zabudowa mieszkaniowousługowa; 
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3) zabudowa usługowa. 
2. Przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) w budynkach mieszkalnych oraz usługowych ustala się obowiązek stosowania dachów stromych o symetrycznym 
układzie połaci dachowych (dopuszcza się dachy wielospadowe, mansardowe); o spadkach głównych połaci 
dachowych 35°45° (nie dotyczy lukarn, wykuszów oraz dachów mansardowych); 
2) w budynkach gospodarczych lub garażach towarzyszących funkcji podstawowej ustala się stosowanie dachów 
stromych o nachyleniu połaci nie mniejszej niż 30º; należy stosować pokrycie dachowe analogiczne do pokrycia 
dachu głównego budynku w granicach terenu (za główny budynek uznaje się dominujący budynek mieszkalny lub 
usługowy); 
3) pokrycie dachów dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w odcieniach koloru ceglastego, brązowego lub 
grafitowego; 
4) ustala się zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy oraz czterospadowych 
dachów „namiotowych” tzn. takich, w których krawędzie połaci dachowych zbiegają się w jednym punkcie; 
5) wysokość noworealizowanych budynków mieszkalnych i usługowych nie może przekroczyć 10 m od poziomu 
terenu do kalenicy, lecz nie mniej niż 7 m.; 
6) budynki gospodarcze i garaże towarzyszące funkcji podstawowej oraz wolnostojące obiekty usługowe stanowiące 
funkcje dopuszczalne nie mogą przekraczać wysokości 6 m od poziomu terenu do kalenicy. 
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) ustala się zakaz prowadzenia w ramach towarzyszącej funkcji usługowej działalności handlu komisowego 
pojazdami mechanicznymi, usług naprawczych pojazdów mechanicznych (w tym blacharstwa, lakiernictwa usług 
wulkanizacyjnych), składowania na otwartym terenie surowców i materiałów masowych oraz lokalizowania obiektów 
i urządzeń związanych ze składowaniem, gospodarczym wykorzystaniem i utylizacją odpadów i surowców wtórnych 
oraz usług związanych z przetwarzaniem drewna oraz tworzyw sztucznych; 
2) działalność usługowa nie może powodować ponadnormatywnych obciążeń środowiska uciążliwościami w zakresie 
hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, 
promieniowania elektromagnetycznego poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny; 
3) ustala się zakaz realizacji nowych ogrodzeń z przęseł wykonanych w całości z prefabrykatów betonowych. 
5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
Obowiązują ustalenia § 6 odpowiednio do położenia terenu w granicach stref ochrony konserwatorskiej lub 
występowania w granicach terenu obiektów wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się w ewidencji zabytków 
lub stanowisk archeologicznych. 
6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; 
2) wskaźnik powierzchni zabudowy: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie więcej niż 0,25, 
b) dla zabudowy mieszkaniowousługowej lub usługowej nie więcej niż 0,35. 
3) powierzchnia terenów czynnych biologicznie: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie mniej niż 50 % powierzchni działki lub terenu przeznaczonego 
pod inwestycję, 
b) dla zabudowy mieszkaniowousługowej lub usługowej nie mniej niż 40 % powierzchni działki lub terenu 
przeznaczonego pod inwestycję. 
7. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
1) minimalne powierzchnie działek budowlanych: 
a) dla zabudowy wolnostojącej = 1500 m2., 
b) dla zabudowy bliźniaczej = 700 m2 (dotyczy pojedynczego segmentu). 
2) minimalne szerokości frontów działek budowlanych: 
a) dla zabudowy wolnostojącej = 24 m., 
b) dla zabudowy bliźniaczej = 12 m2 (dotyczy pojedynczego segmentu). 
3) kąt położenia granic wydzielanych działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego 85°90°; 
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4) wydzielane w wyniku podziałów wewnętrzne niepubliczne dojazdy i dojścia do zabudowy winny spełniać warunki 
określone w obowiązujących przepisach odrębnych, w tym w przepisach w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 
 
§ 16. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 M/U tereny zabudowy mieszkaniowousługowej, wielofunkcyjnej, z urządzeniami 
towarzyszącymi. 
1. Przeznaczenie podstawowe: 
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 
3) zabudowa mieszkaniowousługowa; 
4) zabudowa usługowa; 
5) zabudowa zagrodowa oraz obsługa rolnictwa i przetwórstwo rolnospożywcze – wyłącznie na terenie 6.4 M/U; 
6) działalność produkcyjnowytwórcza – wyłącznie na terenie 6.4 M/U. 
2. Przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) w budynkach położonych poza granicą strefy ochrony konserwatorskiej zabytkowego układu przestrzennego wsi 
Henryków dopuszcza się stosowanie dachów stromych (dwuspadowych, wielospadowych, mansardowych) o 
spadkach głównych połaci dachowych 35° 45° (nie dotyczy lukarn, wykuszów oraz dachów 
mansardowych); 
2) w budynkach położonych w zasięgu granicy strefy ochrony konserwatorskiej zabytkowego układu przestrzennego 
wsi Henryków ustala się zachowanie dotychczasowych historycznych parametrów geometrii dachów oraz ich 
pokrycia (dachy strome dachówką 
w odcieniach koloru ceglastego); 
3) w budynkach gospodarczych i garażach położonych w zasięgu granicy strefy ochrony konserwatorskiej 
zabytkowego układu przestrzennego wsi Henryków ustala się stosowanie dachów stromych o nachyleniu połaci nie 
mniejszej niż 30º; należy stosować pokrycie dachowe analogiczne do pokrycia dachu głównego budynku w granicach 
terenu (za główny budynek uznaje się dominujący budynek mieszkalny); 
4) pokrycie dachów dachówką w odcieniach koloru ceglastego; 
5) wysokość noworealizowanej zabudowy nie może przekraczać: 
a) budynków mieszkalnych i usługowych 12 m., 
b) budynków gospodarczych i garaży towarzyszących funkcji podstawowej 6 m. 
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
Działalność usługowa oraz produkcyjnowytwórcza nie może powodować ponadnormatywnych obciążeń środowiska 
uciążliwościami w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, zanieczyszczenia wód 
podziemnych i powierzchniowych, promieniowania elektromagnetycznego poza granicami terenu, do którego 
inwestor posiada tytuł prawny. 
5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
Obowiązują ustalenia § 6 odpowiednio do położenia terenu w granicach stref ochrony konserwatorskiej lub 
występowania w granicach terenu obiektów wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się w ewidencji zabytków 
lub stanowisk archeologicznych. 
6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; 
2) wskaźnik powierzchni zabudowy: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej nie więcej niż 0,5, 
b) dla zabudowy mieszkaniowousługowej, usługowej nie więcej niż 0,7. 
3) powierzchnia terenów czynnych biologicznie: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej nie mniej niż 30 % powierzchni działki lub terenu 
przeznaczonego pod inwestycję, 
b) dla zabudowy mieszkaniowej mieszkaniowousługowej lub usługowej nie mniej niż 20 % powierzchni działki lub 
terenu przeznaczonego pod inwestycję. 
7. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
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1) nie ustala się minimalnej powierzchni działek budowlanych; 
2) nie ustala się minimalnej szerokości frontu działek budowlanych; 
3) nie ustala się kąta położenia granic wydzielanych działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego. 
 
§ 17. 7.1, 7.2 U – teren zabudowy usługowej, z urządzeniami towarzyszącymi 
1. Przeznaczenie podstawowe: usługi. 
2. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1) lokale mieszkalne; 
2) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) w istniejących budynkach na terenie 7.2U ustala się zachowanie dotychczasowych parametrów geometrii dachów 
oraz ich pokrycia; 
2) w istniejącym budynku usługowym na terenie 7.1U dopuszcza się remonty zachowujące dotychczasowe parametry 
geometrii dachu; 
3) dopuszcza się nadbudowę lub budowę nowego budynku na terenie 7.1U z zastosowaniem dachu stromego 
(dwuspadowego, wielospadowego, mansardowego) o spadkach głównych połaci dachowych 35° 45° (nie dotyczy 
lukarn, wykuszów oraz dachów mansardowych); 
4) wysokość budynku na terenie 7.1U nie może przekroczyć 9 m. 
4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
Obowiązują ustalenia § 6 odpowiednio do położenia terenu w granicach stref ochrony konserwatorskiej lub 
występowania w granicach terenu obiektów wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się w ewidencji zabytków 
lub stanowisk archeologicznych. 
5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu  
Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu. 
 
§ 18. 8 UP teren usług publicznych, z urządzeniami towarzyszącymi. 
1. Przeznaczenie podstawowe: usługi publiczne (remiza straży pożarnej, świetlica wiejska) 
2. Przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) w istniejącym budynku remizy OSP dopuszcza się zachowanie dotychczasowych parametrów geometrii dachu oraz 
ich pokrycia; 
2) dopuszcza się nadbudowę lub budowę nowego budynku na terenie 8UP z zastosowaniem dachu stromego 
(dwuspadowego, wielospadowego, mansardowego) o spadkach głównych połaci dachowych 35° 45° (nie dotyczy 
lukarn, wykuszów oraz dachów mansardowych); 
3) wysokość budynku na terenie 8UP nie może przekroczyć 10 m. 
4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
Obowiązują ustalenia § 6 odpowiednio do położenia terenu w granicach stref ochrony konserwatorskiej lub 
występowania w granicach terenu obiektów wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się w ewidencji zabytków 
lub stanowisk archeologicznych. 
5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; 
2) wskaźnik powierzchni zabudowy nie więcej niż 0,3; 
3) powierzchnia terenów czynnych biologicznie nie mniej niż 30 % powierzchni działki. 
 
§ 19. 9 UKr teren obiektów kultu religijnego, z urządzeniami towarzyszącymi. 
1. Przeznaczenie podstawowe: obiekt kultu religijnego ( kościół pw Św. Andrzeja ). 
2. Przeznaczenie dopuszczalne: usługi kultury. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) ustala się zakaz wznoszenia nowych obiektów kubaturowych oraz obiektów małej architektury; 
2) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenią urządzoną w uzgodnieniu z właściwą służbą ochrony 
zabytków; 
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3) ustala się obowiązek zachowania historycznej wysokości istniejącej zabudowy oraz geometrii i pokrycia dachu 
obiektu wpisanego do rejestru zabytków. 
4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
Obowiązują ustalenia § 6 odpowiednio do położenia terenu w granicach stref ochrony konserwatorskiej lub 
występowania w granicach terenu obiektów wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się w ewidencji 
zabytków lub stanowisk archeologicznych. 
 
§ 20. 10 UKr/UO teren obiektów kultu religijnego i usług oświaty, z urządzeniami towarzyszącymi. 
1. Przeznaczenie podstawowe: obiekty kultu religijnego. 
2. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1) usługi oświaty; 
2) usługi kultury; 
3) usługi opieki zdrowotnej; 
4) usługi obsługi turystyki; 
5) zamieszkiwanie zbiorowe. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
Ustala się obowiązek zachowania historycznej wysokości istniejącej zabudowy oraz geometrii i pokrycia dachu 
obiektów wpisanych do rejestru zabytków. 
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
W granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk NATURA 2000 – „Wzgórza Strzelińskie” (kod obszaru 
PLH 020074) obowiązują szczególne procedury związane z lokalizacją inwestycji określone w przepisach odrębnych. 
5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
Obowiązują ustalenia § 6 odpowiednio do położenia terenu w granicach stref ochrony konserwatorskiej lub 
występowania w granicach terenu obiektów wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się w ewidencji 
zabytków lub stanowisk archeologicznych. 
 
§ 21. UO Teren usług publicznych, z urządzeniami towarzyszącymi 
 11.1 [Zespół Szkół Samorządowych, ul. Słoneczna 9], 11.2 [Publiczne przedszkole w Henrykowie, ul. Słoneczna 20] 
1. Przeznaczenie podstawowe: usługi oświaty i wychowania. 
2. Przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) na terenie 11.1 UO dopuszcza się zachowanie dotychczasowych parametrów geometrii dachu oraz pokrycia; 
2) dopuszcza się nadbudowę lub budowę nowego budynku na terenie 11.1 UO z zastosowaniem dachu stromego 
(dwuspadowego, wielospadowego, mansardowego) o spadkach głównych połaci dachowych 30° 450 (nie dotyczy 
lukarn, wykuszów oraz dachów mansardowych); 
3) wysokość nadbudowywanego lub noworealizowanego budynku na terenie 11.1 UO nie może przekroczyć 14m.; 
4) w zabudowie zlokalizowanej na terenie 11.2 UO ustala się zachowanie dotychczasowych parametrów geometrii 
dachu oraz pokrycia (w odcieniach koloru grafitowego); 
5) dopuszcza się realizacje nowej zabudowy na terenie 11.2 UO z zastosowaniem dachu stromego (dwuspadowego, 
wielospadowego, mansardowego) o spadkach głównych połaci dachowych 38° 450 (nie dotyczy lukarn, wykuszów 
oraz dachów mansardowych); 
6) wysokość nowej zabudowy na terenie 11.2 UO nie może przekroczyć 10 m. 
4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
Obowiązują ustalenia § 6 odpowiednio do położenia terenu w granicach stref ochrony konserwatorskiej lub 
występowania w granicach terenu obiektów wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się w ewidencji zabytków 
lub stanowisk archeologicznych. 
5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; 
2) wskaźnik powierzchni zabudowy nie więcej niż 0,15; 
3) powierzchnia terenów czynnych biologicznie nie mniej niż 60 % powierzchni działki. 
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§ 22. 12.1, 12.2 US – tereny sportu i rekreacji, z urządzeniami towarzyszącymi. 
1. Przeznaczenie dopuszczalne: sport i rekreacja. 
2. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 
2) parkingi. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) nie ustala się szczególnych wymagań w zakresie układu i spadków połaci dachowych; 
2) wysokość budynków nie może przekroczyć niż 12 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu (poziomu 
kalenicy). 
4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
Obowiązują ustalenia § 6 odpowiednio do położenia terenu w granicach stref ochrony konserwatorskiej lub 
występowania w granicach terenu obiektów wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się w ewidencji zabytków 
lub stanowisk archeologicznych. 
5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; 
2) wskaźnik powierzchni zabudowy nie więcej niż 0,4; 
3) powierzchnia terenów czynnych biologicznie nie mniej niż 50 % powierzchni działki lub terenu przeznaczonego 
pod inwestycję. 
 
§ 23. 13.1, 13.2, 13.3 P/U – tereny usługowoprodukcyjne z urządzeniami towarzyszącymi. 
1. Przeznaczenie podstawowe: 
1) produkcja, składy, magazyny; 
2) przetwórstwo rolnospożywcze; 
3) usługi, w tym stacje paliw. 
2. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 
2) parkingi. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) ustala się obowiązek stosowania w budynkach dachów stromych o symetrycznym układzie połaci dachowych; 
o spadkach głównych połaci dachowych nie mniejszych niż 30°; 
2) pokrycie dachów w odcieniach koloru ceglastego, brązowego lub grafitowego; 
3) w istniejących budynkach dopuszcza się remonty zachowujące dotychczasowe parametry geometrii dachu; 
4) wysokość noworealizowanych budynków nie może przekroczyć 10 m. 
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) działalność nie może powodować ponadnormatywnych obciążeń środowiska uciążliwościami w zakresie hałasu, 
wibracji, emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, 
promieniowania elektromagnetycznego poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny; 
2) ustala się zakaz realizacji nowych ogrodzeń z przęseł wykonanych w całości z prefabrykatów betonowych. 
5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
Obowiązują ustalenia § 6 odpowiednio do położenia terenu w granicach stref ochrony konserwatorskiej lub 
występowania w granicach terenu stanowisk archeologicznych. 
6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; 
2) wskaźnik powierzchni zabudowy nie więcej niż 0,6. 
 
§ 24. 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 UZL – tereny obsługi gospodarki leśnej, z urządzeniami towarzyszącymi. 
1. Przeznaczenie podstawowe: obsługa gospodarki leśnej, w tym: administracja leśna, bazy, składy. 
2. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1) lokale mieszkalne; 
2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 
3) parkingi. 
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3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) w budynkach położonych w zasięgu granicy strefy ochrony konserwatorskiej zabytkowego układu przestrzennego 
wsi Henryków ustala się zachowanie dotychczasowych historycznych parametrów geometrii dachów oraz ich 
pokrycia (dachówką w odcieniach koloru ceglastego); 
2) w budynkach położonych poza granicą strefy ochrony konserwatorskiej zabytkowego układu przestrzennego wsi 
Henryków dopuszcza się stosowanie dachów płaskich lub stromych o spadkach głównych połaci dachowych nie 
mniejszej niż 30°; pokrycie dachów w odcieniach koloru ceglastego, brązowego lub grafitowego; 
3) w istniejących budynkach położonych w zasięgu granicy strefy ochrony konserwatorskiej zabytkowego układu 
przestrzennego wsi Henryków dopuszcza się remonty zachowujące dotychczasowe parametry geometrii dachów. 
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
W granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk NATURA 2000 – „Wzgórza Strzelińskie” (kod obszaru 
PLH 020074) obowiązują szczególne procedury związane z lokalizacją inwestycji określone w przepisach odrębnych. 
5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
Obowiązują ustalenia § 6 odpowiednio do położenia terenu w granicach stref ochrony konserwatorskiej lub 
występowania w granicach terenu obiektów znajdujących się w ewidencji zabytków lub stanowisk 
archeologicznych. 
6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu. 
 
§ 25. 15.1, 15.2, 15.3 RU – tereny obsługi rolnictwa, z urządzeniami towarzyszącymi. 
1. Przeznaczenie podstawowe: obiekty i urządzenia obsługi produkcji rolnej (magazyny, składy, przetwórstwo 
rolnospożywcze). 
2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) w budynkach położonych w zasięgu granicy strefy ochrony konserwatorskiej zabytkowego układu przestrzennego 
wsi Henryków ustala się zachowanie dotychczasowych historycznych wysokości, parametrów geometrii dachów oraz 
ich pokrycia (dachówką w odcieniach koloru ceglastego); 
2) w budynkach położonych poza granicą strefy ochrony konserwatorskiej zabytkowego układu przestrzennego wsi 
Henryków dopuszcza się stosowanie dachów płaskich lub stromych o spadkach głównych połaci dachowych nie 
mniejszej niż 30°; pokrycie dachów w odcieniach koloru ceglastego, brązowego lub grafitowego; 
3) w istniejących budynkach położonych w zasięgu granicy strefy ochrony konserwatorskiej zabytkowego układu 
przestrzennego wsi Henryków dopuszcza się remonty zachowujące dotychczasowe parametry geometrii dachów; 
4) wysokość noworealizowanych budynków nie może przekroczyć 10 m. 
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się zakaz hodowli zwierząt. 
5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
Obowiązują ustalenia § 6 odpowiednio do położenia terenu w granicach stref ochrony konserwatorskiej lub 
występowania w granicach terenu obiektów wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się w ewidencji zabytków 
lub stanowisk archeologicznych. 
 
§ 26. 16 RU/U – tereny obsługi rolnictwa z dopuszczeniem usług, z urządzeniami towarzyszącymi. 
1. Przeznaczenie podstawowe: 
1) obiekty i urządzenia obsługi produkcji rolnej (magazyny, składy); 
2) usługi związane z obsługą ruchu turystycznego. 
2. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1) lokale mieszkalne – istniejące w dniu wejścia w życie planu; 
2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 
3) parkingi; 
4) zieleń urządzona. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) ustala się zachowanie dotychczasowych historycznych wysokości, parametrów geometrii dachów oraz ich pokrycia 
(dachówką w odcieniach koloru ceglastego); 
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2) w istniejących budynkach położonych w zasięgu granicy strefy ochrony konserwatorskiej zabytkowego układu 
przestrzennego wsi Henryków dopuszcza się remonty zachowujące dotychczasowe parametry geometrii dachów. 
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
Ustala się zakaz hodowli zwierząt. 
5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: Obowiązują ustalenia § 6 
odpowiednio do położenia terenu w granicach stref ochrony konserwatorskiej lub występowania w granicach terenu 
obiektów wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się w ewidencji zabytków lub stanowisk archeologicznych. 
 
§ 27. 17 RO/U – teren obsługi ogrodnictwa, z urządzeniami towarzyszącymi 
1. Przeznaczenie podstawowe: obiekty i urządzenia obsługi ogrodnictwa (magazyny, składy, obiekty obsługi 
klientów). 
2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich lub stromych o spadkach głównych połaci dachowych nie mniejszej niż 
30°; pokrycie dachów stromych w odcieniach koloru ceglastego, brązowego lub grafitowego; 
2) wysokość noworealizowanych budynków nie może przekroczyć 10 m. 
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) działalność nie może powodować ponadnormatywnych obciążeń środowiska uciążliwościami w zakresie hałasu, 
wibracji, emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych poza 
granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny; 
2) ustala się zakaz lokalizowania obiektów hodowlanych o obsadzie większej niż 40 Dużych Jednostek 
Przeliczeniowych (DJP) oraz składowania na otwartym powietrzu pylących lub stwarzających zagrożenie dla wód 
powierzchniowych i podziemnych surowców i materiałów masowych; 
3) ustala się zakaz realizacji nowych ogrodzeń z przęseł wykonanych w całości z prefabrykatów betonowych. 
5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: Obowiązują ustalenia § 6 ust. 3. 
 
§ 28. 18.1, 18.2 TIE - tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka. 
1. Przeznaczenie podstawowe: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej elektroenergetyka. 
2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
Obowiązują ustalenia § 6 odpowiednio do położenia terenu w granicach stref ochrony konserwatorskiej lub 
występowania w granicach terenu obiektów wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się w ewidencji 
zabytków lub stanowisk archeologicznych. 
 
§ 29. 19.1, 19.2 TIK - tereny infrastruktury technicznej – przepompownie ścieków. 
1. Przeznaczenie podstawowe: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej kanalizacja. 
2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
Obowiązują ustalenia § 6 odpowiednio do położenia terenu w granicach stref ochrony konserwatorskiej. 
 
§ 30. 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5 TIW - tereny infrastruktury technicznej – zaopatrzenie w wodę. 
1. Przeznaczenie podstawowe: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej wodociągi. 
2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
Obowiązują ustalenia § 6 odpowiednio do położenia terenu w granicach stref ochrony konserwatorskiej lub 
występowania w granicach terenu stanowisk archeologicznych. 
 
§ 31. 21 TIC – tereny infrastruktury technicznej – zaopatrzenie w ciepło. 
1. Przeznaczenie podstawowe: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej ciepłownictwo. 
2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
Obowiązują ustalenia § 6 ust. 3. 
 
§ 32. 22 TIT – tereny infrastruktury technicznej – telekomunikacja. 
1. Przeznaczenie podstawowe: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej telekomunikacja. 
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2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
Obowiązują ustalenia § 6 ust. 4. 
 
§ 33. 23 KSu – teren obsługi komunikacji – parking 
1. Przeznaczenie podstawowe: parking. 
2. Przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzona. 
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
W granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk NATURA 2000 – „Wzgórza Strzelińskie” (kod obszaru 
PLH 020074) obowiązują szczególne procedury związane z lokalizacją inwestycji określone w przepisach 
odrębnych. 
4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
Obowiązują ustalenia § 6 odpowiednio do położenia terenu w granicach stref ochrony konserwatorskiej lub 
występowania w granicach terenu obiektów znajdujących się w ewidencji zabytków. 
 
§ 34. 24 KSg – teren zabudowy gospodarczej i garaży. 
1. Przeznaczenie podstawowe: 
1) budynki gospodarcze (komórki); 
2) garaże. 
2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych lub płaskich; 
2) wysokość budynków nie może przekroczyć 3 m. 
4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:Obowiązują ustalenia § 6 pkt 3. 
 
§ 35. 25 ZC teren cmentarza, z urządzeniami towarzyszącymi. 
1. Przeznaczenie podstawowe: cmentarz. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) w obiektach związanych z funkcją podstawową ustala się obowiązek stosowania dachów spadowych o spadkach 
połaci dachowych 40°45° ; pokrycie dachów dachówką w odcieniach koloru ceglastego; 
2) wysokość budynków (kaplicy cmentarnej) nie może przekraczać 6 m. 
3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: Obowiązują ustalenia § 6 pkt 4 i 6. 
 
§ 36. 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5 ZP – tereny zieleni parkowej. 
1. Przeznaczenie podstawowe: park – zabytkowe założenie wpisane do rejestru zabytków – nr 1047/Wł z dnia 
30.11.1984 r .. 
2. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1) obiekty małej architektury, pomniki, fontanny itp.; 
2) sieci oraz urządzenia infrastruktury technicznej. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 
1) ustala się zakaz lokalizacji reklam wolnostojących; dopuszcza się lokalizacje tablic informacyjnych związanych z 
ochrona przyrodnicza i konserwatorska założenia; 
2) nawierzchnie utwardzone należy wykonywać z wykorzystaniem materiałów naturalnych (np. kostka, płyty 
granitowe itp.). 
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
W granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk NATURA 2000 – „Wzgórza Strzelińskie” (kod obszaru 
PLH 020074) obowiązują szczególne procedury związane z lokalizacją inwestycji określone w przepisach odrębnych. 
5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
Obowiązują ustalenia § 6 odpowiednio do położenia terenu w granicach stref ochrony konserwatorskiej lub 
występowania w granicach terenu obiektów znajdujących się w ewidencji zabytków lub stanowisk 
archeologicznych. 
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§ 37. 27.1, 27.2, 27.3, 27.4 ZU – tereny zieleni urządzonej. 
1. Przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona. 
2. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1) obiekty małej architektury, pomniki, fontanny itp.; 
2) sieci oraz urządzenia infrastruktury technicznej. 
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
Powierzchnia terenów czynnych biologicznie nie mniej niż 60 % powierzchni działki. 
4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
Obowiązują ustalenia § 6 odpowiednio do położenia terenu w granicach stref ochrony konserwatorskiej lub 
występowania w granicach terenu obiektów znajdujących się w ewidencji zabytków lub stanowisk 
archeologicznych. 
 
§ 38. 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6, 28.7, 28.8, 28.9, 28.10, 28.11, 28.12, 28.13, 28.14, 28.15, 28.16, 28.17, 28.18 
ZL – tereny lasów i zadrzewień 
1. Przeznaczenie podstawowe: lasy. 
2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci oraz urządzenia infrastruktury technicznej. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
Ustala się zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, z wyłączeniem obiektów związanych z gospodarką leśną 
lub turystyką. 
 
§ 39. 29.1, 29.2, 29.3 ZLd – tereny dolesień 
1. Przeznaczenie podstawowe: 
1) lasy; 
2) grunty rolne, z wyłączeniem zabudowy kubaturowej 
2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci oraz urządzenia infrastruktury technicznej. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
Ustala się zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych. 
 
§ 40. 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 30.6, 30.7, 30.8, 30.9, 30.10, 30.11, 30.12, 30.13, 30.14, 30.15, 30.16, 30.17, 
30.18, 30.19 RO – tereny sadów i ogrodów przydomowych. 
1. Przeznaczenie podstawowe: sady i ogrody przydomowe. 
2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) ustala się zakaz lokalizacji nowych obiektów kubaturowych; 
2) w istniejących budynkach gospodarczych dopuszcza się zachowanie dotychczasowych parametrów geometrii 
dachów oraz ich pokrycia. 
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
W granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk NATURA 2000 – „Wzgórza Strzelińskie” (kod obszaru 
PLH 020074) obowiązują szczególne procedury związane z lokalizacją inwestycji określone w przepisach 
odrębnych. 
5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
Obowiązują ustalenia § 6 odpowiednio do położenia terenu w granicach stref ochrony konserwatorskiej lub 
występowania w granicach terenu stanowisk archeologicznych. 
 
§ 41. 31.1, 31.2, 31.3, 31.4, 31.5, 31.6, 31.7, 31.8, 31.9, 31.10, 31.11, 31.12, 31.13, 31.14, 31.15, 31.16, 31.17, 
31.18, 31.19, 31.20, 31.21, 31.22, 31.23, 31.24, 31.25, 31.26, 31.27, 31.28, 31.29, 31.30, 31.31, 31.32, 31.33, 31.34 
R - tereny rolne. 
1. Przeznaczenie podstawowe: grunty rolne, z wyłączeniem zabudowy kubaturowej. 
2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
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Ustala się zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych (z wyłączeniem obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej). 
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
W granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk NATURA 2000 – „Wzgórza Strzelińskie” (kod obszaru PLH 020074) 
obowiązują szczególne procedury związane z lokalizacją inwestycji określone w przepisach odrębnych. 
5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
Obowiązują ustalenia § 6 odpowiednio do położenia terenu w granicach stref ochrony konserwatorskiej lub 
występowania w granicach terenu stanowisk archeologicznych. 
 
§ 42. 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 32.10, 32.11, 32.12, 32.13, 32.14, 32.15, 32.16, 32.17 
WS przeznaczenie podstawowe tereny wód powierzchniowych z urządzeniami gospodarki wodnej. 
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
W granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk NATURA 2000 – „Wzgórza Strzelińskie” (kod obszaru PLH 020074) 
obowiązują szczególne procedury związane z lokalizacją inwestycji określone w przepisach odrębnych. 
 
§ 43. 33 WH przeznaczenie podstawowe – tereny wód powierzchniowych – stawy hodowlane wraz z urządzeniami 
gospodarki wodnej i hodowli ryb. 
 
§ 44. 34 KDG1/2 teren drogi publicznej klasy głównej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 . 
1. Przeznaczenie podstawowe: droga publiczna. 
2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; realizowane za zgodą zarządcy drogi i 
zgodnie w wymaganiami przepisów odrębnych, zieleń urządzona 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 
1) ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamowych; 
2) dopuszcza się lokalizację, za zgodą zarządcy drogi, oznakowań informacyjnych dotyczących historycznych i 
przyrodniczych walorów regionu. 
4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
Obowiązują ustalenia § 6 odpowiednio do położenia terenu w granicach stref ochrony konserwatorskiej lub 
występowania w granicach terenu stanowisk archeologicznych. 
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 11 m do 20 m (zgodnie z rysunkiem planu) z lokalnymi przewężeniami; 
2) przekrój drogi: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, w granicach terenu zabudowanego obustronne chodniki. 
 
§ 45. 35.1, 35.2, 35.3, 35.4 KDL1/2 – tereny dróg publicznych klasy lokalnej. 
1. Przeznaczenie podstawowe: droga publiczna. 
2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; realizowane za zgodą zarządcy 
drogi i zgodnie w wymaganiami przepisów odrębnych, zieleń urządzona 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 
1) ustala się zakaz lokalizacji trwałych i tymczasowych obiektów usługowych (kioski, pawilony itp.); . 
2) dopuszcza się lokalizację, za zgodą zarządcy drogi, oznakowań informacyjnych dotyczących historycznych i 
przyrodniczych walorów regionu. 
4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: Obowiązują ustalenia § 6 
odpowiednio do położenia terenu w granicach stref ochrony konserwatorskiej lub występowania w granicach terenu 
stanowisk archeologicznych. 
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 10 m do 20 m (zgodnie z rysunkiem planu) z lokalnymi przewężeniami; 
2) przekrój drogi: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, w granicach terenu zabudowanego, co najmniej jednostronny chodniki. 
 
§ 46. 36.1, 36.2 KDD1/2 tereny dróg publicznych klasy dojazdowej. 
1. Przeznaczenie podstawowe: droga publiczna. 
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2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; realizowane za zgodą zarządcy drogi i 
zgodnie w wymaganiami przepisów odrębnych, zieleń urządzona. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 
Dopuszcza się lokalizację, za zgodą zarządcy drogi, oznakowań informacyjnych dotyczących historycznych i 
przyrodniczych walorów regionu. 
4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
Obowiązują ustalenia § 6 odpowiednio do położenia terenu w granicach stref ochrony konserwatorskiej. 
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 10 m do 12 m (zgodnie z rysunkiem planu) z lokalnymi przewężeniami; 
2) przekrój drogi: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, obustronny chodnik. 
 
§ 47. 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.5, 37.6, 37.7, 37.8, 37.9, 37.10, 37.11, 37.12, 37.13, 37.14, 37.15, 37.16, 37.17, 
37.18, 37.19, 37.20, 37.21, 37.22, 37.23, 37.24 KDX – publiczne ciągi pieszojezdne. 
1. Przeznaczenie podstawowe: droga publiczna. 
2. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; realizowane za zgodą zarządcy drogi i 
zgodnie w wymaganiami przepisów odrębnych, zieleń urządzona 
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: W granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk 
NATURA 2000 – „Wzgórza Strzelińskie” (kod obszaru PLH 020074) obowiązują szczególne procedury związane z 
lokalizacją inwestycji określone w przepisach odrębnych. 
4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
Obowiązują ustalenia § 6 odpowiednio do położenia terenu w granicach stref ochrony konserwatorskiej lub 
występowania w granicach terenu stanowisk archeologicznych. 
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 
Szerokość w liniach rozgraniczających od 3 m. do 10 m., z lokalnymi przewężeniami. 
 
§ 48. 38.1, 38.2 KDW – drogi wewnętrzne. 
1. Przeznaczenie podstawowe: drogi wewnętrzne, niepubliczne. 
2. Przeznaczenie dopuszczalne: podziemne sieci infrastruktury technicznej realizowane za zgodą właściciela terenu i 
zgodnie w wymaganiami przepisów odrębnych, zieleń urządzona. 
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: W granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk 
NATURA 2000 – „Wzgórza Strzelińskie” (kod obszaru PLH 020074) obowiązują szczególne procedury związane z 
lokalizacją inwestycji określone w przepisach odrębnych. 
4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
Obowiązują ustalenia § 6 odpowiednio do położenia terenu w granicach stref ochrony konserwatorskiej lub 
występowania w granicach terenu stanowisk archeologicznych. 
 
§ 49. 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5, 39.6, 39.7, 39.8, 39.9, 39.10, 39.11, 39.12, 39.13, 39.14, 39.15, 39.16 KDg – drogi 
gospodarcze transportu rolnego 
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Zał. XII  Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Dolnośląskiego NR NK-N.4131.160.4.2020.SP1 z 

dnia 28 lipca 2020 roku: 
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Uzasadnienie

Rada Miejska w Ziębicach uchwałą nr 197/VIII/2020 w dniu 25 czerwca 2020 roku utworzyła na
obszarze gminy park kulturowy o nazwie: „Park Kulturowy Opactwo Cystersów w Henrykowie”. Zgodnie
z art. 16 pkt 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, burmistrz w uzgodnieniu
z wojewódzkim konserwatorem zabytków sporządza plan ochrony parku kulturowego, który wymaga
zatwierdzenia przez radę gminy. Plan taki ma pełnić funkcje materiału wyjściowego dotyczącego ochrony
wartości kulturowych i krajobrazowych, a także ma być zbiorem zasad i wytycznych w zakresie ochrony
i wyeksponowania wartości kulturowych Henrykowa.

Dla ww. parku dokument ten został opracowany i w dniu 4 września br. uzyskał pozytywną opinię
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach

Agata Sobków
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