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Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.1)) zarządza się, 
co następuje:

§ 1. Uznaje się za pomnik historii „Grunwald — 
Pole Bitwy”, położone w Stębarku, w gminie Grun-
wald, w województwie warmińsko-mazurskim.

§ 2. Celem ochrony pomnika historii wymienione-
go w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości  
historyczne, przestrzenne, materialne i niematerialne, 
terenu jednej z największych bitew średniowiecznej 
Europy. Zwycięstwo wojsk polskich i litewskich nad 
Zakonem Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu 
Niemieckiego w Jerozolimie, wspomaganym przez  
rycerzy zachodnioeuropejskich, nabrało symboliczne-
go wymiaru i stało się wartością narodową niezwykle 
trwale zapisaną w świadomości wielu pokoleń Pola-
ków.

§ 3. 1. Obszar pomnika historii „Grunwald — Pole 
Bitwy” obejmuje łąki i tereny zalesione, zespół pomni-
kowy oraz ruiny kaplicy pobitewnej i zajmuje teren 
pomiędzy szosami Stębark — Grunwald i Stębark — 
Łodwigowo, na który składają się działki nr 268, nr 270 
(obręb 0017 Stębark), nr 46 (w granicach kamiennego 
ogrodzenia wokół ruin kaplicy), nr 48, nr 49, nr 69 (ob-
ręb 0011 Łodwigowo), nr 1/1, nr 1/5 i nr 1/6 (obręb 
0007 Grunwald).

2. Mapa „Grunwaldu — Pola Bitwy” stanowi za-
łącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia.
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ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 września 2010 r.

w sprawie uznania za pomnik historii „Grunwald — Pole Bitwy”

1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, 
poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, 
z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. 
Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871.
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Załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 17 września 2010 r. (poz. 1235)

MAPA „GRUNWALDU — POLA BITWY”


