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Bia∏ogard jest miastem powiatowym, po∏o˝onym
w pn.-wsch. cz´Êci województwa zachodnio-

pomorskiego mi´dzy Pobrze˝em S∏owiƒskim a Poje-
zierzem Drawskim. Zajmuje teren równinny, w cz´Ê-
ci po∏udniowej, gdzie znajduje si´ dolina rzeki Par-
s´ty, ∏agodnie obni˝ony. Od pó∏nocy i pn.-wsch. gra-
niczy z kompleksami lasów.

Miasto rozwin´∏o si´ na skrzy˝owaniu szla-
ków komunikacyjnych ∏àczàcych wybrze˝e Ba∏tyku 
z po∏udniowà Polskà oraz Szczecin z Gdaƒskiem.
Obecnie liczy ok. 25 000 mieszkaƒców.

Osadnictwo na terenie 
miasta Bia∏ogard
Powstanie osady wczesnoÊredniowiecznej na dzi-
siejszym Wzgórzu Zamkowym, nast´pnie prze-
kszta∏cenie jej w gród, a potem w miasto lokacyjne
poprzedzi∏o bujnie rozwijajàce si´ na tym obszarze
osadnictwo. Na 86 stanowiskach archeologicznych 
o znanej lokalizacji oraz 23 tzw. luênych wyró˝niono
181 Êladów osadnictwa z ró˝nych okresów chrono-
logicznych. Kolejne fazy zasiedlenia to:
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HISTORIA ROZWOJU URBANISTYCZNEGO BIA¸OGARDU
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

1. Gmach Urz´du Miasta w Bia∏ogardzie, widok od strony po∏udniowej, ul. 1 Maja 18.
1. Building of the Municipal Office in Bia∏ogard, view from the south, 18 1 Maja Street.
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q Êrodkowa epoka kamienia – mezolit: jedno obozo-
wisko (Bia∏ogard-Kisielice, stan. nr 11);

q m∏odsza epoka kamienia – neolit: wyraêne zinten-
syfikowanie osadnictwa. Na 20 stanowiskach
rozpoznano Êlady osadnicze (w tym a˝ 15 tzw. luê-
nych, nieuwzgl´dnionych w strefach ochronnych).
Znane sà ponadto 3 osady neolityczne, 2 z nich
majà okreÊlonà przynale˝noÊç kulturowà – kultura
pucharów lejkowatych (Bia∏ogard-Kisielice, stan.
nr 1) oraz kultura ceramiki sznurowej (Bia∏ogard-
Kisielice, stan. nr 11);

q epoka bràzu i okres halsztacki: wzrost liczby osad.
Wyró˝niono 22 stanowiska. W 19 przypadkach
zosta∏y one przyporzàdkowane kulturze ∏u˝yckiej
(8 osad, 2 cmentarzyska i 9 Êladów osadniczych).
Na wczesny bràz datowano 2 Êlady osadnicze, w tym
luêne znalezisko siekierki bràzowej. Ogólnie na
bràz/halsztat okreÊlono pojedynczy punkt osadniczy;

q póêny okres halsztacki i wczesny okres lateƒski –
kultura pomorska (kultura wejherowsko-kroto-
szyƒska). Materialne Êlady tej kultury rozpoznano
na 9 stanowiskach (3 osady, 3 cmentarzyska i 3 Êla-
dy osadnicze). Na uwag´ zas∏ugujà zw∏aszcza osa-
da i cmentarzysko poddane badaniom wykopalis-
kowym w 2. po∏. XIX w. (stanowisko Bia∏ogard-
Kisielice nr 1 wpisane do rejestru zabytków pod
numerem 888) oraz wielokulturowe cmentarzysko
KPM (stanowisko Bia∏ogard, stan. nr 17); 

q po∏. okresu lateƒskiego (przedrzymskiego) do koƒca
okresu przedrzymskiego – kultura oksywska. Jej po-
zosta∏oÊci rozpoznano na 3 stanowiskach (osady). Do
póênego okresu przedrzymskiego zaliczono tak˝e

2. KoÊció∏ parafialny NMP, widok od strony pó∏nocno-zachodniej,
stan sprzed 1945 r., w: Bia∏ogard 1299-1999. Studia z dziejów
miasta, praca zbiorowa pod red. B. Polaka, il. 36.
2. Parish church of the Holy Virgin Mary, view from the north-
west, state prior to 1945, in: Bia∏ogard 1299-1999. Studia z dzie-
jów miasta (Bia∏ogard 1299-1999. Studies from the History of the
Town), collective work, ed. by B. Polak, fig. 36.

3. Widok Bia∏ogardu, mapa E. Lubinusa, ok. 1618 r.
3. View of Bia∏ogard, map by E. Lubinus, about 1618.
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osad´, której przynale˝noÊci kulturowej nie okreÊlo-
no. Na szczególnà uwag´ zas∏uguje dobrze poznana
osada KOK (stanowisko Bia∏ogard, stan. nr 16);

q okres wp∏ywów rzymskich – kultura wielbarska.
Rozpoznana zosta∏a na 3 stanowiskach (osadach). 
Na 5 innych wyró˝niono materia∏y z okresu wp∏y-
wów rzymskich bez okreÊlania ich przynale˝noÊci
kulturowej, 2 z nich okreÊlono jako póênorzymskie
i zwiàzane w grupà d´bczyƒskà (Bia∏ogard, stan. 
nr 44 i 46);

q ró˝ne wczeÊniej omówione okresy: na 10 stano-
wiskach (7 Êladów osadniczych, 2 punkty osad-
nicze i 1 osada) materia∏ zabytkowy okreÊlono
ogólnie jako staro˝ytny. Ma∏a liczba s∏abo zacho-
wanych, ma∏o charakterystycznych fragmentów
ceramiki uniemo˝liwi∏a okreÊlenie chronologii;

q okres wczesnoÊredniowieczny: znaczàcy wzrost
osadnictwa. Wyró˝niono 42 stanowiska (26 osad,
13 Êladów osadniczych, 1 punkt osadniczy, 1 gro-
dzisko i 1 skarb). Grodzisko (Bia∏ogard, stan. nr 1)
zas∏uguje na szczególnà uwag´ z racji zarówno sto-
sunkowo dobrego rozpoznania, jak i roli, jakà gród
bia∏ogardzki odegra∏ w historii; 
Poniewa˝ wczesnoÊredniowieczna osada, z której
rozwinà∏ si´ z czasem oÊrodek bia∏ogardzki, zaj-
mowa∏a niewielkà cz´Êç powierzchni dzisiejszego
miasta, naturalne wydaje si´ równoleg∏e istnienie
innych punktów osadniczych;

q póêne Êredniowiecze: znamy z tego okresu a˝ 
65 stanowisk (Stare Miasto, 24 Êlady osadnicze, 
28 osad, 8 punktów osadniczych, 3 cmentarzyska 
i 1 zamek). 
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5. KoÊció∏ Êw. Jerzego,
ul. Âwidwiƒska.
5. Church of St. George,
Âwidwiƒska Street.

4. Plan miasta z 1765 r.; wyk. przez
Ackermana, orygina∏ AP w Szczeci-
nie.
4. Plan of the town from 1765, exe-
cuted by Ackerman, original: The
State Archive in Szczecin.



8

Okres wczesnoÊredniowieczny

Bia∏ogard (Bia∏y Gród) jest jednym z najstarszych
miast na Pomorzu Zachodnim. Jego nazw´ wywodzi
si´ od bia∏ych, okorowanych pni drzew, z których
zbudowane by∏y obwarowania grodu1. W dokumen-
tach nazwa Belegarde pojawi∏a si´ po raz pierwszy 
w 1159 r. Kronikarze wymienili miejscowoÊç przy
okazji opisywania wczeÊniejszych wydarzeƒ, m.in.
pobytu w Bia∏ogardzie w 1124 r. biskupa Ottona 
z Bambergu, który ochrzci∏ pogaƒskà ludnoÊç i za∏o-
˝y∏ koÊció∏ p.w. Wszystkich Âwi´tych2. 

Niewielki gród, wg archeologów wzniesiony 
w 1. po∏. VII w., pe∏ni∏ funkcj´ siedziby naczelnika
s∏owiaƒskiej wspólnoty terytorialnej, która wchodzi-
∏a w sk∏ad kasztelanii ko∏obrzeskiej3. Po∏o˝ony w do-
linie rzeki Pars´ty na wyniesieniu terenu, otoczony
by∏ bagnami, mokrad∏ami i wodà. Oprócz natural-
nych umocnieƒ chroni∏ go wa∏ obronny o szerokoÊci
5,5 m z bali drewnianych. W obr´bie grodu mieÊci∏o
si´ zaledwie kilkanaÊcie domostw o konstrukcji ple-
cionkowej i zr´bowej4, które rozmieszczone by∏y pier-
Êcieniowo wokó∏ centralnego placu.

W X i XI w. Bia∏ogard, jak ca∏e Pomorze, podle-
ga∏ przejÊciowo paƒstwu polskiemu, a od schy∏ku 
XII w. wchodzi∏ w sk∏ad Ksi´stwa Pomorskiego i by∏
lennem cesarstwa niemieckiego. Pozostawa∏ w grani-
cach ksi´stwa do 1637 r., czyli do momentu wygaÊ-
ni´cia lokalnej dynastii Gryfitów. Nast´pstwem tego

by∏ podzia∏ ksi´stwa mi´dzy Szwecj´ i Branden-
burgi´, w sk∏ad której w∏àczono wszystkie ziemie 
le˝àce na prawym brzegu Odry, w tym równie˝
Bia∏ogard5.

Lokacja i rozwój miasta 
Êredniowiecznego
W X i XI w. w pobli˝u grodu i starego traktu hand-
lowego, zwanego szlakiem solnym, który wiód∏ 
z Ko∏obrzegu w g∏àb Wielkopolski, wykszta∏ci∏a si´
osada s∏owiaƒska. Sta∏a si´ ona zaczàtkiem obecnego
miasta. Prawa miejskie, wzorowane na prawie miasta
Lubeki, nada∏ Bia∏ogardowi 2 sierpnia 1299 r. ksià˝´
pomorski Bogus∏aw IV6. Organizacja struktur miej-
skich przebiega∏a sprawnie, ju˝ 4 lata po lokacji od-
notowano istnienie organów samorzàdowych, co po-
Êwiadcza dokument z 1303 r. Miasto jednak nie uzys-
ka∏o pe∏nej samodzielnoÊci. Uprawnienia sàdownicze
pozosta∏y w gestii ksià˝àt, a na czele rady miejskiej
sta∏ ksià˝´cy wójt, mieszkajàcy w zamku wybudo-
wanym w 1315 r. na terenie s∏owiaƒskiego grodu
przez ksi´cia Warcis∏awa. W zamku przez pewien
czas mieszka∏ sam ksià˝´ z ˝onà Zofià. 

W 1318 r. rajcy bia∏ogardzcy zaciàgn´li na po-
trzeby miasta po˝yczk´ w wysokoÊci 800 grzywien
srebra. Kwota ta mia∏a byç przeznaczona na budow´
murów obronnych, ratusza i fary miejskiej. W 1386 r.
Bia∏ogard, dzi´ki zwiàzkom z Ko∏obrzegiem, 

6. Muzeum, dawny ratusz,
plac WolnoÊci 5. 
6. Museum, former town
hall, 5 WolnoÊci Square.
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nawiàza∏ wspó∏prac´ z miastami Hanzy, co wydatnie
zwi´kszy∏o dochody kasy miejskiej. Jednak g∏ów-
nym êród∏em utrzymania mieszkaƒców Bia∏ogardu
by∏o rolnictwo i rzemios∏o. Pod koniec Êredniowiecza 
w mieÊcie mieszka∏o 1551 osób, w tym 31 ˚ydów7.

W momencie lokacji miasta wytyczona zosta∏a
linia przebiegu murów obronnych, okreÊlajàca jego
zewn´trzne granice, oraz nastàpi∏ podzia∏ obszaru 
na ulice i kwarta∏y. Teren pod zabudow´ obejmowa∏ 
ok. 6 ha i mia∏ plan zbli˝ony do podkowy, z pó∏-
kolistym wybrzuszeniem od strony zachodniej. Od
zachodu i pó∏nocy granica zewn´trzna przebiega∏a 
w bezpoÊrednim sàsiedztwie rzeki LiÊnicy, pe∏niàcej
jednoczeÊnie rol´ fosy. Od pd.-zach. dost´pu do mia-
sta broni∏o grodzisko. Najbardziej ods∏oni´te strony:
wschodnià i pd.-wsch. umocniono wa∏em i fosà, prze-
kopanà prawdopodobnie na poczàtku XIV w.

W Êrodkowej cz´Êci podkowiastego planu wyty-
czono kwadratowy w rzucie rynek, wyprowadzajàc 
z jego czterech naro˝ników osiem g∏ównych ulic 
i kilka dalszych biegnàcych po zachodniej i wschod-
niej stronie. Ulice prowadzi∏y w kierunku bram i dróg
wiodàcych do Karlina po stronie zachodniej i Po∏-
czyna po stronie wschodniej. Pomi´dzy ulicami pow-
sta∏o 16 kwarta∏ów w kszta∏cie kwadratów i prosto-

kàtów. Kwarta∏ w pn.-wsch. naro˝niku przeznaczono
pod budow´ fary miejskiej, natomiast na Êrodku ryn-
ku wzniesiono ratusz. Ulice nosi∏y nazwy: Bramna,
Mariacka, Marka, ¸aziebna, Paƒska, Przymurna, Ry-
cerska, Spichrzowa, Stra˝nicza, Tkacka i Wodna8.

Zabudowa miejska powsta∏a w XIV i XV w.
Z∏o˝ona by∏a z kilku budowli u˝ytecznoÊci publicz-
nej oraz zabudowy mieszkalnej i gospodarczej.
Pierwszà budowlà monumentalnà by∏a fara miejska,
której budow´ rozpocz´to w 1310 r. i kontynuowano
w wiekach XIV i XV. W 1491 r. wymieniono o∏tarz 
i wikari´ Êw. Mateusza, nast´pnie wikari´ Êw. Anny,
Gaudeamus i Pierwszej Mszy. Ostatecznie zrealizo-
wano trójnawowà, czteroprz´s∏owà bazylik´ z krót-
kim prezbiterium i kaplicami po jego obu stronach 
(il. 2) oraz z prostokàtnà wie˝à. Fara bia∏ogardzka
zapoczàtkowa∏a cykl budowy Êwiàtyƒ bazylikowych
we wschodniej cz´Êci Pomorza. Âladem Bia∏ogardu
posz∏y inne miasta regionu, takie jak: Koszalin, 
S∏awno i S∏upsk. Wokó∏ fary rozciàga∏ si´ cmentarz,
s∏u˝àcy miejscowej ludnoÊci do schy∏ku XVIII w.9

Równolegle z koÊcio∏em zacz´to wznosiç siedzi-
b´ w∏adz miejskich po∏àczonà prawdopodobnie z do-
mem kupca. O istnieniu takiej budowli przez d∏ugie
lata Êwiadczy∏a tylko rycina Lubinusa z 1618 r. (il. 3),

URBANISTYKA

7. Rzeka LiÊnica przy parku miejskim Or∏a Bia∏ego. 
7. The river LiÊnica next to the White Eagle municipal park.
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a od niedawna równie˝ relikty fundamentów odkryte
w trakcie badaƒ archeologicznych w 1999 r. Do mu-
rów ratusza w czasach Êredniowiecza i renesansu
przylega∏y kramy i budy straganiarskie10.

W XIV i XV w. miasto otoczono murami obron-
nymi z dwoma bramami: M∏yƒskà po zachodniej stro-
nie miasta i Wysokà po stronie wschodniej (il. 17).
D∏ugoÊç murów wynosi∏a 800 m. Bardziej okaza∏a
Brama M∏yƒska zaopatrzona by∏a w przedbramie,
zbudowane w XVI w. W pierÊcieniu murów, wzmoc-
nionych 25 regularnie rozstawionymi pó∏basztami,
znajdowa∏o si´ 5 furt s∏u˝àcych wy∏àcznie mieszkaƒ-
com miasta. Za murami rozciàga∏ si´ zewn´trzny pas
obwarowaƒ, z∏o˝ony z fosy i wa∏ów ziemnych11.

O budownictwie mieszczaƒskim w okresie Êred-
niowiecza wiemy niewiele. By∏a to z pewnoÊcià za-

budowa wzniesiona w konstrukcji drewnianej, reali-
zowana zarówno w obr´bie murów obronnych, jak 
i na terenie dwóch przedmieÊç powsta∏ych w Êrednio-
wieczu i nazwanych PrzedmieÊciem Starym lub Kar-
liƒskim oraz Nowym lub Koszaliƒskim. Na Przed-
mieÊciu Starym, rozlokowanym po zachodniej stro-
nie Bramy M∏yƒskiej, w XIV w. wzniesiono szpital
Êw. Jerzego z kaplicà pod tym samym wezwaniem,
zachowany w reliktach do dziÊ (il. 5). Szpital przez-
naczony by∏ dla chorych na tràd. PrzedmieÊcie Nowe
wykszta∏ci∏o si´ po wschodniej stronie miasta, przy
skrzy˝owaniu szlaku solnego z traktem koszaliƒskim.
Tu z kolei mia∏ powstaç szpital z kaplicà Êw. Jakuba,
przy czym dok∏adne miejsce jego usytuowania nie
jest znane, gdy˝ zosta∏ zniszczony w XVI lub XVII w.
i rozebrany12 .

8. Gmach koszar, ul.
Ko∏obrzeska 21-23.
8. Military barracks
in 21-23 Ko∏obrzeska
Street.

9. Kamienica przy ul. Wojska
Polskiego 51. 
9. Town house in 51 Wojska
Polskiego Street.



Po zachodniej stronie miasta przez ca∏e Êrednio-
wiecze funkcjonowa∏o dawne grodzisko z zamkiem
zamieszkanym przez ksià˝´cych wójtów. Funkcj´ t´
pe∏nili przedstawiciele najznaczniejszych rodzin ry-
cerskich, takich jak: Podewilsowie, Borkowie, a tak-
˝e przedstawiciele rodziny von Wolde.

Dzieje miasta od XVI do XIX wieku
W XVI w. nastàpi∏y zmiany w codziennym ˝yciu
miasta, g∏ównie o charakterze religijnym. W wyniku
reformacji mieszkaƒcy przeszli z wyznania katolic-
kiego na protestanckie. Po po˝arze miasta w 1506 r.,
w którym ogieƒ zniszczy∏ w znacznym stopniu far´
miejskà, ratusz i cz´Êç zabudowy przedmieÊç, prze-
mianom uleg∏a zabudowa Êredniowieczna. Odbudow´
prowadzono oparajàc si´ na Êredniowiecznym roz-
k∏adzie ulic i kwarta∏ów oraz w tradycyjnej techno-
logii szkieletowej. Przebudowano far´, a gotycki
zamek zmodernizowano w 1546 r. W 1576 r. w jego
murach ksià˝´ Jan Fryderyk przyjmowa∏ ho∏d stanów
z ziem wschodniej cz´Êci Pomorza. Odbudowano
równie˝ ratusz nadajàc mu form´ budowli prostokàt-
nej, pi´trowej, z dwoma szczytami schodkowymi.

Rozporzàdzenie Rady Miejskiej z 1618 r., wzy-
wajàce mieszczan do ograniczenia wystawnego stylu
˝ycia, zachowania umiarkowania w ubiorach i organi-
zacji hucznych zabaw, sugeruje, ˝e zamo˝noÊç miasta
utrzyma∏a si´ do pocz. XVII w.13 Jednak czas spoko-
ju i dobrobytu zakoƒczy∏y w 1618 r. dzia∏ania woj-
ny trzydziestoletniej, które z czasem spowodowa∏y
ca∏kowite zubo˝enie miasta na skutek po˝arów, kon-
trybucji i upadku rzemios∏a oraz handlu. W 1637 r. 
po wygaÊni´ciu rodzimej dynastii Gryfitów Bia∏ogard
wraz ze wschodnià cz´Êcià ksi´stwa dosta∏ si´ pod
panowanie margrabiów brandenburskich14.

W 1. po∏. XVII w. Bia∏ogard liczy∏ niespe∏na 
1000 mieszkaƒców. Zniszczona by∏a niemal po∏owa
zabudowaƒ, a ratusz zosta∏ spalony w 1677 r. Na jego
miejscu zbudowano nowy – barokowy gmach z wie-
˝à, zegarem i dzwonem ufundowanym w 1686 r.
Zniszczonego szpitala Êw. Jerzego ju˝ nie odbudo-
wano. W zamku urzàdzono siedzib´ domeny15. Odbu-
dowa miasta przebiega∏a powolnie, a w po∏. XVIII w.
zosta∏a przerwana przez dzia∏ania wojny siedmiolet-
niej. Oko∏o 1750 r. w Bia∏ogardzie mieszka∏o zaled-
wie 1447 osób16. Na poczàtku XVIII stulecia prze-
prowadzona zosta∏a reforma administracji miejskiej 
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10. Plan miasta z 1910 r., 1:12 500,
w: H. Susenbeth, Garnisonspläne
des II Armeekorps, Blatt 6, AP 
w Szczecinie.
10. City plan from 1910, 1:12 500,
in: H. Susenbeth, Garnisonspläne
des II Armeekorps, Blatt 6, The
State Archive in Szczecin.
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i regionalnej, w wyniku której powiat bia∏ogardzki
po∏àczono z po∏czyƒskim. W mieÊcie osadzono 
w 1721 r. garnizon wojskowy17. Te wydarzenia spo-
wodowa∏y znaczne o˝ywienie gospodarcze, co prze-
∏o˝y∏o si´ na rozwój urbanistyczny.

W XVIII w. zlikwidowano fosy i wa∏y, odbudo-
wano substancj´ mieszkaniowà Starówki i rozbudo-
wano przedmieÊcia (il. 4). Stare Miasto zachowa∏o 
w ca∏oÊci swój Êredniowieczny kszta∏t z pierÊcieniem
murów obronnych, ulicà przymurnà, rynkiem, ratu-
szem, koÊcio∏em Mariackim otoczonym cmentarzem
i siecià ulic. Teren po zewn´trznej stronie murów
okrà˝a∏a droga obsadzona drzewami. W obr´bie mu-
rów sta∏ szpital Âw. Ducha usytuowany przy ul. Lin-
dego i KoÊcielnej18. Wa˝nym elementem miasta po-
zostawa∏o nadal wzgórze zamkowe, z zamkiem prze-
budowanym po 1725 r. do formy trzyskrzyd∏owej
siedziby administracji domeny paƒstwowej z trzema
budynkami gospodarczymi. Wzgórze zamkowe obie-
ga∏y: droga, szeroki pas zieleni i wàska fosa z mostem
zwodzonym od strony wjazdu. Ogród przy zamku
przekracza∏ lini´ fosy i rozciàga∏ si´ wzd∏u˝ wschod-
niego brzegu rzeki LiÊnicy. Mia∏ postaç regularnego
ogrodu parterowego z alejkami.

Znaczàco rozbudowano PrzedmieÊcie Karliƒskie.
Poszerzone je o teren po∏o˝ony po pn.-zach. stronie

obecnej ul. Wojska Polskiego, g∏ównej arterii wylo-
towej miasta w kierunku zachodnim. Równolegle do
tej g∏ównej drogi wytyczono dwie ulice, a teren po-
dzielono na ponad 100 wàskich i d∏ugich parceli za-
budowanych domami ustawionymi szeregowo. W sà-
siedztwie zak∏adano ogrody i wznoszono stodo∏y, bu-
dynki inwentarskie oraz warsztaty tkackie, garbarskie
i farbiarskie. Starsza, po∏udniowa cz´Êç przedmieÊ-
cia, z kaplicà Êw. Jerzego, zachowa∏a cz´Êciowo 
uk∏ad ulicówki biegnàcej prostopadle do LiÊnicy.

Nowe PrzedmieÊcie zachowa∏o Êredniowieczne
rozplanowanie z g∏ównà ulicà Êw. Jakuba na osi
Bramy Wysokiej i nowym koÊcio∏em Êw. Piotra po
stronie po∏udniowej. Wzd∏u˝ obecnej ul. Pi∏sudskie-
go i dwóch uliczek równoleg∏ych do ul. Êw. Jakuba
sta∏y stodo∏y. Zabudowa mieszkalna reprezentowa∏a
typ zabudowy wiejskiej z wolno stojàcymi zagrodami
z∏o˝onymi z domów, stodó∏ i obór. Wed∏ug relacji
niemieckiego historyka Ludwiga Wilhelma Brüge-
manna, opisujàcego Pomorze w 1784 r., wjazdy na
teren obu przedmieÊç chronione by∏y bramami. Na
PrzedmieÊciu Starym mia∏y staç bramy Karliƒska 
i Stargardzka, na przedmieÊciu Nowym – Koszaliƒ-
ska i Sienna19.

W XVIII w. po raz kolejny, po po˝arze z 1765 r.,
dosz∏o do prawie ca∏kowitej wymiany zabudowy

11. Willa, ul. Sikorskiego 36.
11. Villa, 36 Sikorskiego Street.
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mieszkalnej. Wed∏ug danych z 1782 r. w mieÊcie sta-
∏y 333 domy, z czego 199 na terenie Starego Miasta,
a reszta na przedmieÊciach. 199 domów przykrytych
by∏o dachówkami ceramicznymi, a reszta s∏omà.
Podstawowym budulcem by∏o nadal drewno, z pola-
mi wype∏nianymi ceg∏à oraz glinà. Pod koniec XVIII w.
rozebrano Bram´ M∏yƒskà, a tak˝e zamek, na którego
miejscu wzniesiono nowà siedzib´ domeny wg pro-
jektu architekta Jaweina, konsultowanego przez 
Dawida Gilly'ego20. Pod koniec XVIII w. zamkni´to
cmentarz przy farze miejskiej, przenoszàc go na za-
chodni kraniec PrzedmieÊcia Karliƒskiego.

Rozwój miasta w wieku XIX
Poczàtek XIX w., cz´Êciowo z powodu wojen napo-
leoƒskich, by∏ dla miasta okresem stagnacji. Zmiany
w zabudowie nastàpi∏y po po˝arze Starówki w 1827 r.
Sp∏on´∏a wtedy czwarta cz´Êç zabudowy rynku wraz
z ratuszem, którego ju˝ nigdy nie odbudowano. 
W 1847 r. rozebrano go, a siedzib´ rady przeniesiono
do kamienicy zbudowanej w 1. çwierci XIX w. w za-
chodniej pierzei rynku (il. 6). Równolegle odbudo-
wywano zniszczone po˝arem domy i wznoszono no-
we przy g∏ównych drogach wylotowych, po zew-
n´trznej stronie murów obronnych. Wed∏ug przeka-

zów êród∏owych w 1849 r. w mieÊcie znajdowa∏o si´
ju˝ 412 domów, a w 1865 r. by∏o ich 46721. 

Dynamik´ rozwoju miasta zwi´kszy∏a budowa
kolei ˝elaznej na trasie Szczecin – Bia∏ogard – Ko-
szalin, zakoƒczona w 1859 r. W ostatniej çw. XIX w.
po∏àczenia kolejowe rozbudowano, a w Bia∏ogardzie
powsta∏ znaczàcy w skali Pomorza w´ze∏ kolejowy22.
Nowoczesny transport przyczyni∏ si´ do rozwoju prze-
mys∏u, a to z kolei zaowocowa∏o wzrostem liczby
ludnoÊci oraz budownictwa mieszkaniowego i insty-
tucjonalnego. W 2. po∏. XIX w. powsta∏o kilkanaÊcie
ró˝nego typu fabryk, ma∏ych zak∏adów rzemieÊlni-
czych i przetwórczych. Rozwinà∏ si´ zw∏aszcza prze-
mys∏ drzewny. Powsta∏a fabryka parkietów, papy,
przetwórnie wapna i kilka tartaków. Dzia∏a∏y te˝ od-
lewnie ˝elaza i fabryki maszyn. Rozwinà∏ si´ prze-
mys∏ przetwórczo-rolny. Rozbudowano m∏yny, go-
rzelnie i browary, wybudowano mleczarni´, roszarni´
lnu, suszarni´ nasion leÊnych23.

Nastàpi∏ szybki wzrost ludnoÊci. W 1852 r. 
miasto liczy∏o 3854 osoby, a w 1880 r. ju˝ 7868
mieszkaƒców24. Sta∏o si´ to przyczynà ostrego kryzy-
su mieszkaniowego, utrzymujàcego si´ do okresu
mi´dzywojennego25. Wielkie zag´szczenie zabudowy
oraz brak kanalizacji by∏y przyczynà rozprzestrzenia-
nia si´ chorób zakaênych, co odnotowano w êród∏ach

URBANISTYKA

12. Dom z lat 20. XX w. projektu architekta Mohra Weidnera, naro˝nik ulic Dworcowej i Drzyma∏y.
12. House from the 1920s designed by architect Mohr Weidner, corner of Dworcowa and Drzyma∏y streets.



13. Dom Pomocy Spo∏ecznej, widok od strony po∏udniowej, ul. Ko∏obrzeska.
13. Social Assistance House, view from the south, Ko∏obrzeska Street.

14. Mapa Studium ochrony wartoÊci kulturo-
wych miasta Bia∏ogard.
14. Map: Study on the protection of the 
cultural values of the town of Bia∏ogard.

w 1853 i 1866 r. Zmar∏o wtedy
ponad 400 osób. W∏adze miejskie
dosz∏y do wniosku, ˝e przyczynà
tzw. morowego powietrza by∏y
mury obronne, które postanowio-
no rozebraç. Do prac przystàpiono
w 1866 r., demontujàc odcinki po
pó∏nocnej i zachodniej stronie mia-
sta. Ceg∏y sprzedano, a ich cz´Êç
u˝yto do budowy nawierzchni
ulic.

Rozebranie murów przyczyni-
∏o si´ do poszerzenia obszaru Sta-
rego Miasta o tereny po fosie i wa-
∏ach. Ze wzgl´du na przestarza∏y
charakter zabudowy w obr´bie 
murów rozebrano stary ratusz oraz
domy w konstrukcji szkieletowej,
zast´pujàc je domami murowany-
mi z parterami przeznaczonymi na
sklepy26. W latach 90. XIX w. ro-
zebrano równie˝ szpital Âw. Ducha,
a na jego miejscu wybudowano
kamienno-ceglany gmach szko∏y
podstawowej. Ze starszych budo-
wli pozosta∏y nieliczne obiekty.
Rynek Starego Miasta, po rozebra-
niu ratusza, zmieni∏ charakter z pla-
cu targowego na reprezentacyjny
plac miejski, gdzie w 1898 r. usta-
wiono pomnik poÊwi´cony cesa-
rzowi Wilhelmowi I27.

LEGENDA

Granica opracowania

Granice obszarów topograficznych C, N, S, E, W

Granice jednostek urbanistyczno-konserwatorskich

Strefa „A” ochrony konserwatorskiej

Strefa „B” ochrony konserwatorskiej

Strefa „E” ochrony ekspozycji

Strefa „K” ochrony krajobrazu

Cmentarze

Strefa W.I ochrony krajobrazu

Strefa W.II ochrony krajobrazu

Strefa W.III ochrony krajobrazu

Kwarta∏y

Obiekty wpisane do rejestru zabytków

Obszary wpisane do rejestru zabytków: 
1. ÊródmieÊcie miasta, nr rej. 17
2. cmentarz ewangelicki, nr rej. 1208
3. grodzisko (Wzgórze Zamkowe), nr rej. 630
4. osada i cmentarzysko (Kisielice), nr rej. 888

Obiekty proponowane do wpisu do rej. zabytków

Wiaduky

Pomnik-relikt
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15. Centrum, fragment mapy Studium ochrony wartoÊci kulturo-
wych miasta Bia∏ogard.
15. City centre, fragment of map: Study on the protection of the 
cultural values of the town of Bia∏ogard.

Pod koniec lat 80. XIX w. w obr´b starówki w∏à-
czono teren po dawnych mokrad∏ach, le˝àcy po pó∏-
nocnej stronie Starego Miasta. Przeznaczono go na
park miejski (il. 7), na którego ty∏ach powsta∏y repre-
zentacyjne gmachy: gimnazjum wybudowane w la-
tach 1872-1875, szko∏a przygotowawcza oraz Dom
Opieki, zwany Kleist Retzow Stift28.

Równolegle przebudowano zniszczone po˝arem
PrzedmieÊcie Karliƒskie. Powsta∏ tu dworzec kolejo-
wy wzniesiony w latach 1857-1860 i nowa siatka ulic
z zabudowà przemys∏owà w pobli˝u dworca i miesz-
kaniowà przy g∏ównej ulicy przedmieÊcia Friedrich-
strasse – ob. Wojska Polskiego (il. 9). Ulic´ t´ obu-
dowano w obu pierzejach okaza∏ymi kamienicami
wznoszonymi od koƒca XIX w. do I wojny Êwiato-
wej. W kilku kwarta∏ach, na wschód od dworca, po-
zostawiono stodo∏y, a cz´Êç terenu przeznaczono na
potrzeby garnizonu. Zasadnicza zabudowa kompleksu
wojskowego zajmowa∏a teren poza linià kolejowà
przy szosie ko∏obrzeskiej, gdzie powsta∏ lazaret.
Pierwsze koszary zacz´to budowaç w 1885 r. przy 
ul. Ko∏obrzeskiej (il. 8, 10) za cmentarzem komunal-
nym29. Ok. 1900 r. przy ul. Wojska Polskiego zbudo-
wano gmach poczty30.

Na PrzedmieÊciu Koszaliƒskim utrzyma∏o si´ daw-
ne rozplanowanie, wymieniono tylko zabudow´ przy
g∏ównej ul. Pi∏sudskiego na okaza∏e kamienice czyn-
szowe. Przy bocznych uliczkach pozostawiono zabu-
dow´ tradycyjnà z parterowymi domami i ciàgami
stodó∏, które rozebrano po po˝arze z 1866 r. Wzgórze
zamkowe u˝ytkowano jak dotychczas. Zlikwidowany
zosta∏ jedynie barokowy ogród, na którego miejscu
ok. 1880 r. rozpocz´to budow´ domów mieszczaƒ-
skich. Powstawa∏y tu one do poczàtku XX w. 

W koƒcu XIX w. w mieÊcie wzniesiono kilka
obiektów zwiàzanych z przemys∏em. W latach 1892-
1893 po pd.-wsch. stronie miasta zbudowano zespó∏
rzeêni miejskiej, w 1896-1898 gazowni´, w 1900 r.
powsta∏a centrala elektryczna. W 1906 r. zbudowano
betonowy most na LiÊnicy31. 
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Rozwój miasta w 1. po∏owie XX wieku

Na poczàtku XX stulecia w ca∏ym mieÊcie licznie
powstawa∏y domy jednorodzinne i wielorodzinne.
Wznosili je miejscowi budowniczowie, m.in. Utech-
towie, z której to rodziny wywodzi∏ si´ znany nie-
miecki rzeêbiarz. Ogó∏em liczba budynków miesz-
kalnych w Bia∏ogardzie w 1905 r. wynosi∏a 673 do-
my jednorodzinne, wielorodzinne i budowle u˝ytecz-
noÊci publicznej, w tym dwa koÊcio∏y Êredniowiecz-
ne i jeden z XVII w. W 1903 r. w mieÊcie wzniesiono
równie˝ nowà okaza∏à siedzib´ w∏adz powiatowych 
z mieszkaniem dla starosty.

I wojna Êwiatowa i nast´pujàcy po niej kryzys,
zahamowa∏y na kilka lat rozwój miasta. Z tego po-
wodu m.in. nie zosta∏ zrealizowany w ca∏oÊci plan
rozbudowy Bia∏ogardu opracowany w 1910 r. Pod
rozbudow´ mieszkaniowà w∏àczono wówczas tzw.
¸àki D´bczyƒskie, po∏o˝one po pn.-wsch. stronie
miasta. 

Po wojnie sytuacja demograficzna i mieszka-
niowa w mieÊcie uleg∏a zasadniczej zmianie. Liczba
mieszkaƒców wzros∏a z 9260 osób w 1914 r. do 
13 545 dziesi´ç lat póêniej. Przyczynà by∏a migracja
ludnoÊci niemieckiej z terenów Wielkopolski, która

po 1918 r. wróci∏a do Polski, i z krajów nadba∏tyc-
kich ogarni´tych komunistycznà rewolucjà. Pod
wzgl´dem przeludnienia Bia∏ogard zajmowa∏ wów-
czas 3. miejsce w Niemczech. Tymczasem w okresie
wojny wybudowano tu tylko 35 mieszkaƒ. Ponadto
wed∏ug opisów Nohsego, referenta miejskiego, wa-
runki mieszkaniowe w mieÊcie by∏y tragiczne. Na
obszarze Starego Miasta w 235 domach mieszka∏o
Êrednio ok. 2820 osób. W oficynach by∏y chlewy,
odchody sk∏adano na dziedziƒcach. Wiele przesz∏o
stuletnich domów, g∏ównie przy rynku, wymaga∏o
gruntownych remontów32. 

O˝ywienie w budownictwie rozpocz´∏o si´ po
1923 r. Powsta∏y spó∏dzielnie mieszkaniowe wzno-
szàce domy prywatne, spó∏dzielcze i socjalne. W la-
tach 1919-1928 wybudowano 753 mieszkania. 
Zabudow´ willowà zlokalizowano w pobli˝u Starego
Miasta (il. 11), zak∏adowà – w sàsiedztwie przedsi´-
biorstw (np. przy elektrowni bia∏ogardzkiej), a pod
socjalne budownictwo wielorodzinne przeznaczano
tereny na obrze˝ach miasta, m.in. przy ul. Po∏czyƒ-
skiej, gdzie powsta∏o niewielkie, zwarte osiedle
tanich domków i znacznie wi´ksze przy ul. Kosza-
liƒskiej. Domy budowano wed∏ug specjalnie opraco-
wanego projektu oszcz´dnoÊciowego33.

16. Brama Wysoka od strony ul. Grottgera.
16. High Gate seen from Grottgera Street.

17. Perspektywa zabudowy ulicy Wojska Polskiego z budynkiem
poczty. 
17. Perspective of the development of Wojska Polskiego Street
together with the post office.



17

URBANISTYKA

Równolegle powstawa∏y gmachy u˝ytecznoÊci
publicznej. W 1921 r. gmina katolicka zbudowa∏a
niewielki koÊció∏ razem z plebanià przy ul. Dàbrow-
szczaków. W 1928 r. przy tej samej ulicy powsta∏
gmach szko∏y podstawowej (ob. Zespó∏ Szkó∏ Za-
wodowych), w 1927 r. przy ul. Szpitalnej wybudowa-
no szpital powiatowy, a w latach 1934-1935 przy ul.
Chopina – szpital wojskowy obs∏ugujàcy 2 nowe 
zespo∏y koszar, wzniesione w tym samym czasie przy
ulicach Zwyci´stwa i Po∏czyƒskiej. Na potrzeby 
garnizonu powsta∏ tak˝e dom oficera przy ul. Mickie-
wicza (ob. Urzàd Skarbowy) oraz domy mieszkalne.
W latach 30. XX w. zbudowano urzàd finansowy. 
W 1929 r. przebudowany zosta∏ dworzec, przed jego
fasadà utworzono okaza∏y plac. W pobli˝u powsta∏
dom dla pracowników kolei (il. 12). Rozbudowane
zosta∏y instytucje opiekuƒcze. Na PrzedmieÊciu
Ko∏obrzeskim powsta∏ dom opieki Pommersche
Trinkerrettungshaus Johannishaus (il. 13), a na Przed-
mieÊciu Koszaliƒskim zbudowano zespó∏ opiekuƒczy
Maria Marta-Haus34.

Zabudowa Starego Miasta nie uleg∏a w tamtym
czasie istotnym przekszta∏ceniom. W latach 20. ub.
stulecia rozbudowano park na zapleczu gimnazjum,
stanà∏ tam m.in. pomnik w formie kolumny zwieƒ-
czonej or∏em. W 1923 r. wyburzono domy z pó∏nocnej
pierzei rynku i wybudowano okaza∏y ratusz, którego

otwarcie nastàpi∏o w 1926 r. W 1924 r. zdemonto-
wano pomnik cesarza, a na jego miejscu posta-
wiono monument poÊwi´cony pami´ci poleg∏ych 
w I wojnie Êwiatowej. W tym samym roku wyremon-
towano Bram´ Wysokà i otwarto w niej Muzeum
Regionalne. W koƒcu 1929 r. wybudowano nowo-
czesny gmach domu towarowego. W okresie mi´dzy-
wojennym dokoƒczono kanalizacj´ miasta. W 1921 r.
powsta∏o centralne uj´cie wody z wie˝à ciÊnieƒ. 
W latach 1934-1936 w pobli˝u szpitala wojskowego
przy ul. Moniuszki wzniesiono obiekt sportowy ze
stadionem i basenami oraz parkiem. W 1938 r. zbu-
rzono stojàcà w mieÊcie synagog´.

Rozwój miasta po 1945 roku
4 marca 1945 r. wojska sowieckie wkroczy∏y do 
Bia∏ogardu. Zabudowa miasta, w przeciwieƒstwie do
zniszczonego niemal ca∏kowicie Ko∏obrzegu, ocala∏a
w ca∏oÊci. W Êlad za wojskiem do Bia∏ogardu zacz´li
nap∏ywaç polscy osadnicy, którzy ju˝ w marcu utwo-
rzyli tu zarzàd miejski, jednak przez pierwsze mie-
siàce po zakoƒczeniu wojny miastem zarzàdza∏a 
komendantura radziecka. Rosjanie przej´li i u˝ytko-
wali do 1992 r. trzy kompleksy koszar, plac çwiczeƒ,
strzelnic´, szpital, kasyno oficerskie i kilkadziesiàt
domów mieszkalnych. 

18. Zau∏ek nad LiÊnicà przy m∏ynie, ul. Wojska Polskiego.
18. Lane next to the mill on the LiÊnica, Wojska Polskiego Street.

19. Dekoracja obramienia bramy domu przy ul. Klonowej 25.
19. Decoration of a gate frame in a house in 25 Klonowa Street.
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Przez kilka lat powojennych usuwano skutki de-
wastacji, przywracajàc funkcjonowanie infrastruk-
tury i zak∏adów przemys∏owych oraz remontujàc za-
niedbane gmachy publiczne i domy, z których kil-
ka rozebrano. Porzàdkowanie zabudowy poprzez roz-
biórki mniej lub bardziej zniszczonych budynków
sta∏o si´ od tej pory praktykà stosowanà do dziÊ.
Najwi´cej domów rozebrano na terenie Starego Mias-
ta oraz w pó∏nocnej pierzei ul. Wojska Polskiego.
Wed∏ug sprawozdania z dzia∏alnoÊci MRN za 1955 r.
w mieÊcie znajdowa∏o si´ 1141 budynków mieszkal-
nych: 21 mia∏o pochodziç sprzed 1800 r. (do dziÊ nie
pozosta∏ ani jeden), 246 z XIX w., a pozosta∏e z lat
1900-1945.

W latach 1952 i 1953 dokonano zmian nazw ulic,
zamalowujàc jednoczeÊnie niemieckie napisy i re-
klamy na elewacjach domów. Pojawi∏y si´ te˝ pierw-
sze inwestycje budowlane. Rozpocz´to budow´ 
2 bloków mieszkalnych przy ul. Grunwaldzkiej oraz
budow´ rurociàgu wodnego z D´bczyna do Bia∏o-
gardu. W latach 60. XX wieku uporzàdkowano parki,
skwery i ulice. Trwa∏y rozbiórki na przedmieÊciach 
i na terenie Starego Miasta, gdzie miejsca po roze-
branych domach pozostajà do dziÊ niezabudowane.
Poza Starówkà w latach 1963-1969 wybudowano
24 bloki mieszkalne, powsta∏y te˝ dwa nowe osiedla:
Chopina i Kochanowskiego. W latach 70. XX w. roz-
pocz´to budow´ osiedli mieszkaniowych im. No-
wotki i Ko∏obrzeskie, które zosta∏y ukoƒczone w la-
tach 1980-1990. Po 1989 r. Bia∏ogard przejà∏ po
wojskach Armii Radzieckiej 14 budynków miesz-
kalnych z 358 lokalami, 67 budynków u˝ytkowych 
i 22 inne obiekty, w tym zespó∏ szpitala przy ul.
Chopina. Wi´kszoÊç odzyskanych budowli adapto-
wano na mieszkania.

W latach 90. XX w. nadal rozbierano zabytkowe
budowle, w tym gmach Zarzàdu Domeny. W ramach
prac „porzàdkowych” wi´kszoÊç starych nawierzchni
ulic zalano asfaltem. W ostatnich latach obserwuje

si´ równie˝ znaczne przebudowy domów jednoro-
dzinnych i wymian´ starej stolarki okien na stolark´
plastykowà35. 

Zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego miasta
Procesy transformacji ustrojowej rozpocz´te w latach
90. XX w. wymusi∏y wprowadzenie nowelizacji do
przepisów prawnych dotyczàcych planowania i za-
gospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków,
praw w∏asnoÊci oraz kompetencji samorzàdów lokal-
nych. Ujawni∏y si´ nowe problemy na styku dzia∏aƒ
s∏u˝b konserwatorskich oraz prywatnych i samorzà-
dowych w∏aÊcicieli budynków. Jedni dà˝yli bowiem
do ochrony i utrzymania historycznych struktur i tra-
dycyjnego charakteru zabytkowych miast, drudzy –
do modernizacji i rozbudowy oraz dostosowania za-
bytkowych obiektów do obowiàzujàcych standardów
technicznych. 

Problematyka funkcjonowania ma∏ych miast za-
bytkowych w warunkach gospodarki rynkowej spo-
wodowa∏a przemiany w doktrynie konserwatorskiej,
akceptacj´ zasad ekonomicznych i przyj´cie poj´cia
znaczenia zabytku jako „produktu turystycznego”36. 

Powy˝sze uwagi odnoszà si´ do sytuacji Bia∏o-
gardu – miasta o ponad 700-letniej historii, które 
u progu XXI w. poszukuje mo˝liwoÊci aktywizacji
obywatelskiej i rozwoju gospodarczego. W∏adze sa-
morzàdowe miasta, Êwiadome znaczenia walorów
kulturowych jako wa˝nego kryterium okreÊlajàcego
potencjalne mo˝liwoÊci dalszego rozwoju, zleci∏o 
w 2005 r. Regionalnemu OÊrodkowi Badaƒ i Doku-
mentacji Zabytków w Szczecinie wykonanie Studium
ochrony wartoÊci kulturowych miasta Bia∏ogard
wraz z weryfikacjà gminnej ewidencji zabytków.

Cel opracowania. By∏o nim ustalenie zasad ochro-
ny krajobrazu kulturowego uwzgl´dniajàcych rozwój

20. Zabudowa ul. Lipo-
wej, widok z naro˝nika 
ul. Dworcowej. 
20. Development of
Lipowa Street, view from
the corner of Dworcowa
Street.
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przestrzenny miasta oraz problematyk´ waloryzacji
zabytkowej substancji. Opracowanie obj´∏o takie za-
gadnienia, jak:
q wskazanie obiektów i obszarów o walorach zabyt-

kowych, które powinny podlegaç ochronie konser-
watorskiej na podstawie ustawy o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r.;

q wyznaczenie granic stref ochrony konserwatorskiej
A, B, K, E oraz stref ochrony archeologicznej W;

q stworzenie koncepcji zagospodarowania przestrzen-
nego i rewaloryzacji obszarów kulturowych miasta
– wytyczne konserwatorskie.

Zakres opracowania pokrywa si´ z granicami ad-
ministracyjnymi miasta.

Metoda. Studium sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci, doty-
czàcych: 
q aktualizacji gminnej ewidencji zabytków (cz. I), 
q ochrony wartoÊci kulturowych miasta Bia∏ogard

(cz. II).
Aktualizacj´ gminnej ewidencji miasta poprze-

dzono badaniami terenowymi, dokumentacjà foto-
graficznà i weryfikacjà kart adresowych Zachodnio-
pomorskiego Konserwatora Zabytków oraz autor-
skich kart ewidencyjnych wykonanych w 1988 r.
przez firm´ Akant z Koszalina. Rozpoznaniu stanu
zachowania historycznej zabudowy miasta pos∏u˝y∏a
te˝ analiza materia∏ów kartograficznych: wspó∏czes-

nych podk∏adów sytuacyjno-wysokoÊciowych oraz
archiwalnych map, planów oraz ikonografii. Wyniki
prac zosta∏y zawarte w kartach sporzàdzonych dla
poszczególnych obiektów.

Karty wykonano wed∏ug wzoru opracowanego
przez ROBiDZ w Szczecinie dla istniejàcych obiek-
tów. Ka˝da karta zawiera:
q informacje dotyczàce po∏o˝enia obiektu (adres

wraz z numerem ewidencyjnym dzia∏ki), rodzaju
obiektu (nazwa w∏asna, pierwotna i obecna funk-
cja) oraz datowania;

q wycinek aktualnej mapy sytuacyjno-wysokoÊcio-
wej wraz z dzia∏kà przynale˝nà przedmiotowej
nieruchomoÊci, co umo˝liwia przeanalizowanie
sposobu zagospodarowania posesji i jej najbli˝-
szego sàsiedztwa;

q co najmniej jedno zdj´cie reprezentatywnego
obiektu;

q uwagi dotyczàce cech charakterystycznych obiektu
i jego walorów zabytkowych.

Karty opracowano dla 884 obiektów, nadajàc im
postaç formularzy uporzàdkowanych wed∏ug adre-
sów, zebranych w osobnym katalogu „KARTY”,
w programach Word 2003 i Word 97/200037. 

Uzupe∏nieniem tej cz´Êci studium jest tabela
zbiorcza z wykazem wszystkich obiektów, dla 
których by∏y opracowane jakiekolwiek karty ewi-
dencyjne.

URBANISTYKA

21. Budynek fabryczny, ul. Klonowa 9. 
21. Factory building, 9 Klonowa Street.
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Studium ochrony wartoÊci kulturowych miasta
sk∏ada si´ z nast´pujàcych elementów:
q historii rozwoju przestrzennego i zabudowy miasta,
q analizy i oceny elementów budujàcych krajobraz

kulturowy miasta, wniosków oraz zestawienia ta-
belarycznego zasobów dziedzictwa kulturowego,

q dokumentacji fotograficznej obejmujàcej archiwa-
lia, ikonografi´, kartografi´ oraz widoki miasta,

q stref ochrony konserwatorskiej, w tym stanowisk
archeologicznych,

q mapy miasta w skali 1:5000 (opr. w Mapinfo), za-
wierajàcej oznaczenie granic stref ochrony konser-
watorskiej A, B, K, E, WI, WII, WIII, podzia∏ na
jednostki urbanistyczno-konserwatorskie, oznacze-
nie obiektów i obszarów chronionych wpisem do
rejestru zabytków i typowanych do wpisu do re-
jestru (il. 14).

W opracowaniu przeanalizowano trzy grupy za-
gadnieƒ budujàcych krajobraz kulturowy miasta:
q struktur´ przestrzennà,
q krajobraz archeologiczny,
q zespo∏y zieleni miejskiej.

Opracowanie przekazano zleceniodawcy w for-
mie cyfrowej wraz z dodatkowym plikiem zawierajà-
cym dokumentacj´ fotograficznà wykonanà w trakcie
weryfikacji. 

Charakterystyka struktury 
przestrzennej miasta
Ze wzgl´du na du˝e rozproszenie i niejednorodnoÊç
historycznà zabudowy na potrzeby Studium podzie-
lono obszar miasta na jednostki urbanistyczno-kon-
serwatorskie wed∏ug metody JARK-WAK waloryzu-
jàcej krajobraz kulturowy. W celu sprawnego wyszu-
kiwania opisywanych jednostek w obr´bie miasta przy-
j´to podzia∏ topograficzny na 5 du˝ych obszarów:
C – Centrum: teren Êredniowiecznego miasta w gra-
nicach murów i wzgórze zamkowe wraz z du˝ym
ko∏nierzem urbanistycznym, obejmujàcym wi´kszoÊç
zabudowy w centrum miasta (il. 15),
W – Zachód: teren wydzielony wzd∏u˝ ul. Ogrodo-
wej i dalej szosà w kierunku Âwidwina oraz ul. Fab-
rycznà i linià kolejowà po zachodniej stronie,
N – Pó∏noc: teren wydzielony po wschodniej stronie
linii kolejowej oraz wzd∏u˝ ulic: Asnyka, Boles∏awa
Âmia∏ego i Zwyci´stwa,
E – Wschód: teren wydzielony wzd∏u˝ ulic Zwyci´-
stwa, Piastów, Lutyków i linià kolejowà do Po∏czyna,
S – Po∏udnie: teren wydzielony przebiegiem linii ko-
lejowych w kierunku Po∏czyna i do Âwidwina.

Poszczególne jednostki urbanistyczno-konserwa-
torskie, rozumiane jako zespo∏y zabudowy o podob-
nej chronologii, formach i zasadach kompozycji, oz-
naczono w opracowaniu w sposób nast´pujàcy:
q litera wskazujàca cz´Êç miasta (C, W, N, E lub S),
q litera wskazujàca rodzaj strefy ochrony konserwa-

torskiej oraz jej numer (A, B, K lub E ),

q cyfra oznaczajàca kolejny obszar w danej strefie
ochrony konserwatorskiej (du˝e strefy ochrony zo-
sta∏y podzielone na mniejsze obszary – podstrefy).

Przyk∏adowo: N/K1/2 oznacza obszar po∏o˝ony 
w pó∏nocnej cz´Êci miasta, w strefie K ochrony krajo-
brazu numer 1 oraz w podstrefie 2.

Jednostki urbanistyczno-krajobrazowe, o histo-
rycznej zabudowie i zagospodarowaniu, nieobj´te
˝adnà ze stref ochrony z powodu utraty jednorodnoÊ-
ci formalnej i kompozycyjnej, zosta∏y oznaczone
symbolem obszaru miasta (C, N, S, E, W) oraz ko-
lejnym numerem. Przyk∏adowo: N1 oznacza kolejny
(pierwszy opisywany) obszar po∏o˝ony w pó∏nocnej
cz´Êci miasta, wy∏àczony spod stref ochrony konser-
watorskiej, lecz posiadajàcy zabudow´ historycznà
obj´tà np. gminnà ewidencjà zabytków, dla której za-
leca si´ opracowanie zapisów w planie miejscowym.

Opis jednostek, ogólna charakterystyka
planu i zabudowy
Centrum obejmuje najwi´kszy obszar zwartej zabu-
dowy miasta z zachowanym Êredniowiecznym uk∏a-
dem Starego Miasta, Wzgórzem Zamkowym z relik-
tami wczesnoÊredniowiecznego grodziska oraz zes-
po∏ami zabudowy z koƒca XIX i 1. po∏. XX w. o zró˝-
nicowanej funkcji: mieszkalnej, mieszkalno-us∏ugo-
wej, komunalnej i przemys∏owej.

W obr´bie Starego Miasta z okresu Êredniowie-
cza i lokacji miasta zachowa∏o si´ rozplanowanie
rynku i siatka ulic wraz z podzia∏em na kwarta∏y.
Rynek po rewaloryzacji uzyska∏ charakter zielo-
nego skweru obrze˝onego odcinkami ˝ywop∏otu, 
a we wschodnim naro˝niku wzniesiono przeszklony
tunel eksponujàcy ods∏oni´te relikty pierwotnego
ratusza. 

Najstarszymi obiektami sà tu: gotycki koÊció∏ 
parafialny p.w. NajÊwi´tszej Marii Panny i mury
obronne z Bramà Wysokà. Z historycznej zabudowy
mieszkalnej pozosta∏y 44 domy z okresu od po∏. 
XIX w. do wybuchu I wojny Êwiatowej. Z póêniej-
szych czasów pochodzà: neorenesansowy ratusz
(obecnie bank) przy placu WolnoÊci nr 16-17 i mo-
dernistyczny dom handlowy (obecnie siedziba po-
licji) przy ul. Staromiejskiej 29. Pozosta∏e budynki
historyczne to kamienice charakterystyczne dla zabu-
dowy ma∏ych miast na Pomorzu: parterowe lub dwu-
kondygnacyjne, o wysokich dachach krytych w wi´k-
szoÊci dachówkà, z elewacjami zdobionymi detalem
nawiàzujàcym do stylów historycznych. Niewyklu-
czone, ˝e w murach obwodowych i piwnicach wie-
lu domów znajdujà si´ relikty murów pochodzàce 
z wczeÊniejszych okresów. Po 1945 r. na skutek za-
niedbaƒ i zaniechaƒ bie˝àcych remontów dosz∏o do
wyburzeƒ oraz do powstania nowej zabudowy, nie-
dostosowanej do charakteru Starówki.

Wzgórze zamkowe oddalone ok. 150 m na pd.-
zach. od linii staromiejskich murów obronnych, przy
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ul. P∏owieckiej, pozostaje niezabudowane od 1999 r.,
kiedy to rozebrano XVIII-wieczny budynek dawnej
domeny Bia∏ogardzkiej. Jego teren pozostaje nieza-
gospodarowany, w kwietniu 2005 r. na szczycie
wzgórza ustawiono drewniany krzy˝ upami´tniajà-
cy papie˝a Jana Paw∏a II. Wzgórze, choç ma
charakterystycznà form´ krajobrazowà, na skutek
wtórnego, wspó∏czesnego wygrodzenia i zabudowy
mieszkalnej od strony pn.-wsch. i pd.-zach. nie jest
czytelne w sylwecie miasta.

Obszar graniczàcy ze Starym Miastem od pd.-
zach., pd.-wsch. i ograniczony od pó∏nocy korytem
LiÊnicy charakteryzuje si´ zró˝nicowanà intensyw-
noÊcià zagospodarowania. Zabudowany jest obiek-
tami wznoszonymi od koƒca XIX do po∏. XX w., 
o dominujàcej funkcji mieszkalnej i mieszkalno-us∏u-
gowej (il. 13). Rozplanowanie przebiegu ulic: Bata-
lionów Ch∏opskich, Aldony, Hoffmanowej i Zapol-
skiej zachowa∏o historyczne elementy uk∏adu ko-
munikacyjnego o rodowodzie si´gajàcym Êrednio-
wiecza. Ulice majà w cz´Êci nawierzchni´ brukowa-
nà z nieobrobionych kamieni (kocie ∏by), bez chod-
ników i kraw´˝ników, a w niektórych fragmentach
zachowa∏y si´ relikty rynsztoków. Wyst´pujà tu zró˝-
nicowane typy zabudowy: Êladowo o uk∏adzie za-
grodowym, wolno stojàce oraz zwartej zabudowy ka-
lenicowej tworzàcej pierzeje. Zachowana zabudowa

gospodarcza to: stodo∏y, warsztaty i szopy lokowane
w g∏´bi posesji, o konstrukcji ryglowej i mieszanej.
Liczne obiekty ze wzgl´du na z∏y stan techniczny wy-
magajà remontu i napraw. Dominant´ wysokoÊciowà
stanowi wie˝a ciÊnieƒ usytuowana w po∏udniowym
kraƒcu tego obszaru. Obiekty wzniesione po 1945 r.
swymi gabarytami oraz agresywnà kolorystykà nie sà
dostosowane do zabudowy historycznej. 

Teren graniczàcy od pó∏nocy i zachodu ze Sta-
rym Miastem to dawne PrzedmieÊcie Stare (Karliƒ-
skie), a przebieg ulic: Wojska Polskiego (il. 17, 18) 
i Âwidwiƒskiej pokrywa si´ z rozplanowaniem histo-
rycznym o tradycji Êredniowiecznej. W tej cz´Êci
miasta wyst´pujà kamienice z ok. po∏. XIX do pocz.
XX stulecia oraz z lat mi´dzywojennych. Tworzà one
odcinki zwartych pierzei. Dwu- i trzykondygnacyjne
budynki o urozmaiconej geometrii dachów i bogato
dekorowanych fasadach nawiàzujà do stylów histo-
rycznych (il. 20). Zabudow´ mieszkalnà uzupe∏niajà
gmachy administracji publicznej: neobarokowa sie-
dziba starostwa Bia∏ogard i urz´du miasta (il. 1) oraz
neogotycka poczta i zabudowania sàdu. Obiekty te,
zbudowane na pocz. XX stulecia, wyró˝niajà si´
skalà i starannym opracowaniem elewacji (il. 19). 
W kwartale sàsiadujàcym z terenem dworca powsta-
∏a zabudowa o charakterze przemys∏owym (il. 21) 
i obiekty magazynowe.

URBANISTYKA

22. Park leÊny, po∏àczone stawy. 
22. Woodland park, twin ponds.
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W ostatnich dekadach XIX stulecia zacz´to
kszta∏towaç za∏o˝enia ogrodowo-parkowe dost´pne
dla ogó∏u mieszkaƒców. Po rozebraniu pó∏nocnego
odcinka murów staromiejskich rozpocz´to porzàdko-
wanie terenu po obu stronach przep∏ywajàcej tu LiÊ-
nicy. Od strony Starego Miasta powsta∏a trasa spa-
cerowa o uk∏adzie bulwaru, a za rzekà rozplanowano
ogród przy miejskim gimnazjum usytuowanym przy
ul. Grunwaldzkiej.

Przyk∏adem modernistycznej zabudowy wst´go-
wo-blokowej jest zespó∏ monumentalnych gmachów
mieszkalnych pracowników kolei, zbudowany w sà-
siedztwie dworca, obudowujàcy styk ulic Dworcowej
– Drzyma∏y – Klonowej. Komponowany zespó∏ bu-
dynków odsuni´to od linii zabudowy, tworzàc czworo-
kàtny plac rozdzielony przebiegiem ul. Dworcowej,
wype∏niony drzewami i krzewami ozdobnymi. W ten
sposób stworzono efektownà opraw´ i perspektyw´
na fasad´ dworca na zamkni´ciu osi ul. Dworcowej.

W tym samym czasie powi´kszono teren parku
przy miejskim gimnazjum, przy∏àczajàc niezabudo-
wany obszar sàsiadujàcy z zabudowaniami fundacji
Kleist-Retzow (obecnie Miejski Dom Kultury).
Charakterystycznym elementem krajobrazu miasta 
sà nasadzenia drzew wzd∏u˝ g∏ównych ulic poza ob-
r´bem Êredniowiecznego miasta. Najstarsze okazy 
rosnà wzd∏u˝ ulic: Lipowej, 1 Maja, Grunwaldzkiej 
i Dàbrowszczaków. 
Zachód – zespo∏y historycznej zabudowy i zieleni
komponowanej zlokalizowane sà po obu stronach 
ul. Ko∏obrzeskiej. Od powstania linii kolejowej sytuo-
wano tu zak∏ady produkcyjne i obiekty magazynowe,
co przesàdzi∏o o dominacji tego typu zabudowy 
w krajobrazie tej cz´Êci miasta. Poszczególne zespo∏y
zabudowy oddzielone sà terenami niezabudowanymi. 
Najwi´kszymi zespo∏ami zabudowy historycznej sà
tu: koszary z koƒca XIX w., zak∏ad odwykowy dla 
alkoholików (obecnie Dom Pomocy Spo∏ecznej),
szkó∏ka roÊlin ozdobnych z wy∏uszczarnià nasion,

zespo∏em suszarni (il. 24) i obiektami biurowo-miesz-
kalnymi, arboretum z kolekcjà rzadkich gatunków
ozdobnych drzew i krzewów. 

W pobli˝u koszar znajduje si´ zespó∏ zabudowaƒ
szpitala miejskiego, którego otoczenie zakompono-
wano jako ozdobny ogród, wykorzystujàc jego do-
godne po∏o˝enie nad LiÊnicà. Ponadto w tej cz´Êci
miasta znajdujà si´ zabytkowe zespo∏y zieleni: 
cmentarz komunalny przy ul. Chocimskiej, teren
nieczynnego cmentarza z koƒca XIX w. oraz 
strzelnica za∏o˝ona w latach mi´dzywojennych
XX stulecia.
Pó∏noc – w pó∏nocnej cz´Êci miasta znajduje si´ naj-
wi´kszy kompleks zieleni – las miejski, który od 
koƒca XIX w. by∏ miejscem rekreacji mieszkaƒców
Bia∏ogardu. Zalesiony teren poprzecinany korytami
niedu˝ych strumieni zagospodarowano, wytyczajàc
sieç Êcie˝ek, regulujàc naturalne cieki i ∏àczàc syste-
mem stawów (il. 22). W latach 20. XX w. przenie-
siono tu pomnik cesarza Wilhelma I z rynku Starego
Miasta. 

Omawiany obszar, pozbawiony po 1945 r. odpo-
wiedniej piel´gnacji, zatraci∏ swe pierwotne walory.
W latach 70. XX wieku w po∏udniowej cz´Êci utwo-
rzono park miejski, zachowujàc stare okazy drzew 
i cenne krzewy, cz´Êç Êcie˝ek zosta∏a wyasfaltowana,
zbudowano amfiteatr. Polan´, gdzie pierwotnie znaj-
dowa∏a si´ restauracja, zagospodarowano na potrzeby
Miejskiego Przedsi´biorstwa Komunikacji.
Wschód – obszar o dominujàcej zabudowie jedno-
rodzinnej z lat 30. XX w. oraz du˝ych walorach krajo-
brazowych. Dwa zespo∏y budynków mieszkalnych
zlokalizowane przy Szosie Po∏czyƒskiej oraz towa-
rzyszàca zabudowa zachowa∏y pierwotny charakter 
i cechy jednorodnoÊci. 

W rejonie tym jest usytuowany szpital wojskowy
(Centrum Rehabilitacji). Zespó∏ sk∏ada si´ z monu-
mentalnego, wieloskrzyd∏owego gmachu g∏ównego 
i kilku pawilonów, z których cz´Êç powsta∏a po 1945 r.

23. Budynek dawnej
elektrowni w zespole
UNICON, ul. Âwidwiƒ-
ska 22-24.
23. Building of a former
power plant in the UNI-
CON complex, 22-24
Âwidwiƒska Street.
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Zabudowaniom towarzyszy zieleƒ o charakterze ogro-
dowo-parkowym, przestrzenie mi´dzy budynkami wy-
pe∏niajà trawniki, wzd∏u˝ Êcie˝ek i dróg wewn´trz-
nych oraz granic za∏o˝enia nasadzono szpalery drzew.

W tej cz´Êci miasta zachowa∏y si´ dwa zabyt-
kowe cmentarze: ˝ydowski za∏o˝ony w 1823 r. 
i komunalny powsta∏y w 2. po∏. XIX w. Na pocz. 
XX w. po uregulowaniu koryta LiÊnicy utworzono
nastrojowe miejsce spacerów o romantycznej nazwie
Poetensteig – Âcie˝ka Poetów, które stanowi prze-
d∏u˝enie bulwaru nadrzecznego wzd∏u˝ pó∏nocnego
odcinka murów Starego Miasta. Trasa spacerowa
wiedzie w kierunku wschodnim daleko poza obr´b
zabudowaƒ miasta. W latach 30. XX stulecia powsta∏
w tym rejonie obszerny teren sportowo-rekreacyjny 
z zespo∏em basenów, stadionem i kortami tenisowy-
mi, który funkcjonuje do dzisiaj.
Po∏udnie – obszar o najmniej zurbanizowanym cha-
rakterze, zabudowie historycznej wzniesionej w 1. po∏.
XX w. wzd∏u˝ ulic: Kisielice Du˝e, Rolna, Ogrodowa
i Kisielice Ma∏e. Zabudow´ mieszkalnà w uk∏adzie
obrze˝nym i zagrodowym, zró˝nicowanà typologicz-
nie tworzà budynki wolno stojàce wielo- i jedno-
rodzinne oraz szeregowe. Domy o rozbudowanych
bry∏ach i starannym opracowaniu elewacji sàsiadujà
ze skromnymi, parterowymi. Jako osobny zespó∏ 
zachowa∏o si´ za∏o˝enie folwarczne z zaniedbanym
parkiem, zabudowà gospodarczà i mieszkalnà –
czworaki. 

W tej cz´Êci miasta znajduje si´ zespó∏ dawnej
elektrowni za∏o˝ony w latach 1911-1912, rozbudo-
wywany i uzupe∏niany w latach mi´dzywojennych 
i po 1945 r. (obecnie Zak∏ady Zespo∏ów Elektrycz-
nych UNICON). W zespole wyró˝nia si´ efektowny,
czterokondygnacyjny budynek z detalem o cechach
secesji (il. 23). Walory krajobrazowe za∏o˝eniu nada-
je zespó∏ zieleni o uk∏adzie ogrodowo-parkowym.
Wyst´pujà w nim: cisy, daglezje, Êwierk serbski 
i platan. 

Zespo∏y poza strefami ochrony

Na terenie miasta wyró˝niono 8 zespo∏ów zabudowy
poza strefami ochrony konserwatorskiej:
Centrum: osiedle domów pracowniczych kolei, 
usytuowane w kwartale ograniczonym ulicami: Kole-
jowà, 8 Marca, Drzyma∏y, zbudowane w latach mi´-
dzywojennych XX w. w sàsiedztwie dworca kolei
wàskotorowej.
Pó∏noc: 3 zespo∏y zabudowy z lat 30. XX w.: dawny
zespó∏ koszarowy przy ul. Zwyci´stwa, zespó∏ zabu-
dowy jednorodzinnej przy ulicach: Mestwina, Wa-
zów, Boles∏awa Âmia∏ego, domy jednorodzinne przy
ulicach: Dàbrowszczaków i Kochanowskiego.
Wschód: zabudowa mieszkaniowa przy ulicach LeÊ-
nej i Podlaskiej z lat mi´dzywojennych XX w. obej-
mujàca dawny zespó∏ koszarowy o zachowanej kom-
pozycji urbanistycznej przy Szosie Po∏czyƒskiej, osie-
dle mieszkaniowe z lat 30. i 40. XX w. w rejonie ulic
GórnoÊlàskiej, Elblàskiej, Chopina i Noskowskiego.
Po∏udnie – zespó∏ dawnej elektrowni, obecnie Za-
k∏ady Zespo∏ów Elektrycznych UNICON.

Zasady ochrony
Zgodnie z art. 19 ustawy o ochronie zabytków i opie-
ce nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. w studium
uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przes-
trzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospo-
darowania uwzgl´dnia si´ w szczególnoÊci ochron´:
q zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich

otoczenia,
q innych zabytków nieruchomych znajdujàcych si´

w gminnej ewidencji zabytków,
q parków kulturowych.

W opracowaniach, wymienianych w ustawie, 
w zale˝noÊci od potrzeb okreÊlane sà strefy ochrony
konserwatorskiej obejmujàce obszary, na których obo-
wiàzujà ograniczenia, zakazy i nakazy, majàce na
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celu ochron´ znajdujàcych si´ na tym obszarze zabyt-
ków. W Studium, którego ustalenia stanowiç majà
wnioski do takich opracowaƒ, zaproponowano sposo-
by ochrony wartoÊci kulturowych. Wskazano: 
q obiekty i obszary, które ze wzgl´du na szczególne

w skali miasta walory historyczne, artystyczne lub
naukowe typowane sà do wpisu do rejestru zabyt-
ków województwa zachodniopomorskiego; 

q obiekty znajdujàce si´ w gminnej ewidencji za-
bytków (pierwsza cz´Êç powierzonego zadania).
Zasady ochrony obiektów ewidencyjnych znajdu-
jàcych si´ w strefach ochrony konserwatorskiej do-
tyczà: koniecznoÊci uzgadniania ze s∏u˝bami kon-
serwatorskimi dzia∏aƒ budowlanych i innych, które
mogà powodowaç zmiany stanu i wyglàdu obiektu,
oraz zachowania we w∏aÊciwym stanie technicz-
nym i u˝ytkowym historycznej struktury budynku;

q obszary, które nale˝y objàç strefami ochrony kon-
serwatorskiej oraz ustalono szczegó∏owe wytyczne
konserwatorskie dla tych stref. 

Na potrzeby Studium dla Bia∏ogardu uszcze-
gó∏owiono definicje stref ochrony konserwatorskiej,
uwzgl´dniajàc cele ochrony i formy realizacji tych
celów.
Strefa A ochrony konserwatorskiej uk∏adu urbanis-
tycznego Êredniowiecznego miasta lokacyjnego to
teren podlegajàcy Êcis∏ej ochronie konserwatorskiej.
Obejmuje czytelny uk∏ad przestrzenny, wyró˝niajàcy
si´ du˝à wartoÊcià kulturowà i dobrym stanem za-
chowania historycznie ukszta∏towanej struktury oraz
wype∏niony oryginalnà i ma∏o przekszta∏conà zabu-
dowà.
Za cele ochrony w strefie A uznano:
q zachowanie historycznych proporcji wysokoÊcio-

wych kszta∏tujàcych sylwet´ zespo∏u, wraz z do-
minantami;

q zachowanie i odtworzenie historycznego charak-
teru wn´trz urbanistycznych, uk∏adu ulic i placów 
z zachowaniem ich przebiegu, przekrojów, daw-
nych linii rozgraniczajàcych oraz linii zabudowy;

q utrzymanie i odtworzenie historycznej dyspozycji
terenu, utrzymanie istniejàcej zabudowy o wartoÊ-
ci historycznej lub regionalnej oraz elementów za-
gospodarowania terenu we w∏aÊciwym stanie tech-
nicznym i funkcjonalnym;

q utrzymanie historycznej kompozycji obiektów 
z ograniczeniem zakresu dopuszczalnych prze-
kszta∏ceƒ i dostosowaniem elementów nowych do
kompozycji istniejàcej;

q nawiàzanie w nowej zabudowie do zasad histo-
rycznej kompozycji zespo∏u i charakteru zabudowy
sàsiadujàcej (historyczna dyspozycja terenu i typ
zabudowy). 

Realizacja tych celów nastàpi poprzez zapisy pla-
nistyczne obejmujàce: kompozycj´ urbanistycznà, li-
nie i intensywnoÊç zabudowy, podzia∏y parcelacyjne,
formy zabudowy i zagospodarowania terenu.
Strefa B ochrony konserwatorskiej zachowanych
elementów zabytkowych to teren poÊredniej ochrony

konserwatorskiej. Obejmuje czytelne, lecz nie domi-
nujàce historyczne zagospodarowanie terenu, charak-
terystyczne w skali lokalnej, cz´Êciowo wype∏nione
oryginalnà lub przekszta∏conà zabudowà historycznà,
która mo˝e byç uzupe∏niona nowymi obiektami.

Za cele ochrony w strefie B uznano utrzymanie
wybranych elementów oraz cz´Êciowe ograniczenie
swobody kszta∏towania nowych, a w szczególnoÊci
zachowanie:
q zasadniczego uk∏adu ulic i placów,
q historycznej zasady podzia∏ów parcelacyjnych,
q zabudowy o wartoÊci historycznej, 
q historycznej kompozycji wybranych obiektów z do-

stosowaniem elementów nowych do istniejàcej
kompozycji,

q kompozycji uk∏adów zieleni wraz z konieczno-
Êcià uzupe∏niania ubytków i kontrolà nasadzeƒ 
z uwzgl´dnieniem doboru gatunkowego drzew 
i krzewów,

q nawiàzaƒ w nowej zabudowie do zasad historycz-
nej kompozycji zespo∏u i typu zabudowy sàsiadu-
jàcej.

Strefa E ochrony ekspozycji to obszar widocznoÊci
uk∏adów zabudowy i dominant oraz elementów natu-
ralnych obj´ty ochronà konserwatorskà, zapewniajà-
cà ich ekspozycj´ z okreÊlonych kierunków widoko-
wych. 

Celem ochrony strefy E jest utrzymanie i ochro-
na ekspozycji wskazanych, wartoÊciowych zespo∏ów
i obiektów poprzez okreÊlenie ograniczeƒ w realiza-
cji nowych inwestycji.
Strefa K ochrony krajobrazu to teren obejmujàcy
historycznie ukszta∏towane formy pokrycia terenu, 
w szczególnoÊci zieleƒ o wartoÊciach przyrodniczych
i kompozycyjnych wraz z obiektami architektonicz-
nymi. Ochrona w tym przypadku polega na utrzyma-
niu ukszta∏towania i ustalonych elementów oraz
ograniczeniu swobody przekszta∏ceƒ obszaru.

Celami ochrony strefy K sà zachowanie i rewalo-
ryzacja historycznych kompozycji uk∏adów zieleni,
osi kompozycyjnych i powiàzaƒ widokowych.

Strefy ochrony stanowisk 
archeologicznych
Celem ochrony stanowisk archeologicznych jest ich
zachowanie w stanie niezmienionym, ograniczenie
do niezb´dnego minimum prowadzenia archeolo-
gicznych badaƒ ratowniczych oraz prawne uregulo-
wanie sposobu zg∏aszania i wykonywania prac ziem-
nych na terenach, gdzie stwierdzono Êlady dawnego
osadnictwa.

Wyró˝nione strefy ochrony konserwatorskiej to:
Strefa W. I – pe∏na ochrona archeologiczno-konser-
watorska stanowiska, czyli obszaru wyst´powania zna-
lezisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabyt-
ków lub ewidencji konserwatorskiej do bezwzgl´d-
nego zachowania. Wymaga utrzymania w stanie nie-
zmienionym reliktów kulturowych wraz z uk∏adem
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topograficznym. Oznacza to powstrzymanie si´ od
u˝ytkowania gospodarczego terenu, a w przypadku
stanowisk o w∏asnej formie przestrzennej ekspono-
wanie ich zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi
okreÊlonymi przez w∏aÊciwy organ do spraw ochrony
zabytków (WUOZ).
Strefa W. II – cz´Êciowa ochrona archeologicz-
no-konserwatorska stanowiska archeologicznego.
Dopuszcza dotychczasowe u˝ytkowanie, które nie
powoduje zniszczeƒ. Zmiany form u˝ytkowania lub
inwestycje wymagajà przeprowadzenia badaƒ zgod-
nie z wytycznymi w∏aÊciwego organu ds. ochrony
zabytków.
Strefa W. III – ograniczona ochrona archeologicz-
no-konserwatorska stanowiska archeologicznego.
Obowiàzuje utrzymanie dotychczasowego u˝ytkowa-
nia, które nie powoduje zniszczeƒ. Zmiany sposobu 
u˝ytkowania lub inwestycje muszà byç poprzedzone 
informacjà skierowanà do w∏aÊciwego organu ds.
ochrony zabytków, niekiedy badaniami ratowniczy-
mi i prowadzone pod nadzorem archeologicznym.

Materia∏y zawarte w I cz´Êci opracowania, doty-
czàcej aktualizacji gminnej ewidencji zabytków, wy-
korzystywane sà na bie˝àco przy podejmowaniu de-
cyzji o inwestycjach zarówno przez samorzàdowe
s∏u˝by miejskie, jak i Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków. Natomiast zapisy zawarte w Studium, 
w których przedstawiono diagnoz´ stanu krajobrazu 
i dziedzictwa kulturowego oraz zasady ich ochrony,

po zaopiniowaniu przez Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków, sà gotowym materia∏em do miejsco-
wego planu zagospodarowania miasta38. 
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Bia∏ogard is a small town in the central part of 
the voivodeship of Western Pomerania. It boasts

of a centuries-old history, dating back to the Middle
Ages, a well-defined town planning layout evolving
from the early fourteenth century to the present day,
and a complex and diversified development originat-
ing in the nineteenth and twentieth century; the two
considerably older objects are the Gothic parish
church and fragments of Gothic defensive walls,
including the Wysoka (Tall) Gate.  

During the Middle Ages, Bia∏ogard was a ducal
town with a castle erected on the spot of a Slavonic
castle-town, rebuilt during the modern era for the
purposes of an administrative seat. Only a few relics
of the oldest buildings on Castle Hill have remained,
as in the case of the burgher residences. The houses,
destroyed by fires and wartime hostilities, were 
replaced upon numerous occasions, but the town-
planning layout of the Old Town and the two suburbs:
Karliƒskie and Koszaliƒskie, has been retained. The
traditional layout in Bia∏ogard was expanded and par-
tially transformed from the second half of the nine-
teenth century to the 1930s. The suburbs and new

areas introduced into the city boundaries were filled
with imposing town houses, villas, public utility
objects, as well as industrial and non-residential
buildings, frequently representing a high artistic rank,
equal to that of the largest towns in Pomerania. The
majority survived to our times, while the resources of
historical residential development, demolished and
transformed, continuously diminished. 

The appreciation shown for the value of cultural
heritage by the present-day municipal authorities
allows us to hope that the aforementioned adverse
process will be halted. The town commissioned 
the Regional Centre for Monument Studies and
Documentation in Szczecin to prepare a town-plan-
ning study focused on spatial development. Apart
from an historical outline showing  changes in the
composition of the plan and buildings from the four-
teenth to the twentieth century, the study in question
characterised selected town-planning units, and pro-
posed assorted principles of protecting town-planning
premises, development complexes, individual build-
ings, and archaeological sites. 
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