
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 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Uznaje si´ za pomnik historii „Twierdz´ Srebr-
nogórskà — nowo˝ytnà warowni´ górskà z XVIII wie-
ku”, po∏o˝onà w gminie Stoszowice, w województwie
dolnoÊlàskim.

§ 2. Celem ochrony pomnika historii wymienione-
go w § 1 jest zachowanie, ze wzgl´du na wartoÊci hi-
storyczne, architektoniczne, techniczne, krajobrazowe
i kulturowe za∏o˝enia obronnego, b´dàcego wybitnym
przyk∏adem osiemnastowiecznej warowni górskiej
(prze∏´czowej), które przetrwa∏o w oryginalnej formie
i jako takie stanowi dzie∏o unikalne w Polsce, a tak˝e
w skali europejskiej.

§ 3. 1. Granica zespo∏u zabytkowego obejmuje ob-
szar warowni o powierzchni 106 ha, usytuowanej na
wzniesieniach otaczajàcych Prze∏´cz Srebrnà w pa-
Êmie Gór Sowich i Bardzkich, z∏o˝onej z ró˝nego ro-
dzaju dzie∏ obronnych, murowanych i ziemnych, z dro-
gami fortecznymi, a w szczególnoÊci:

1) Trzon Twierdzy z Don˝onem i wieƒcem detaszowa-
nych bastionów na Warownej Górze;

2) Fort Wysoka Ska∏a;

3) Fort Rogowy I;

4) Schron Bramy Polowej;

5) Fort Chocho∏ Ma∏y;

6) Luneta na Chochole Ma∏ym;

7) Bateria Tarasowa na Chochole Ârednim;

8) Reduta Skrzyd∏owa na Chochole Wielkim;

9) Bateria Kazamatowa na Chochole Wielkim;

10) Fort Ostróg.

2. Obszar warowni obejmuje ponadto ziemne re-
likty niezrealizowanego fortu na Górze K∏oÊnej oraz
budynek koszarowy u podnó˝a Warownej Góry. Gra-
nica zespo∏u zabytkowego prowadzi od budynku ko-
szar do Ma∏ej Prze∏´czy Srebrnej, drogami leÊnymi
okrà˝a Ostróg, dalej od po∏udnia wzd∏u˝ szosy i dro-
gi szutrowej trawersujàcej po∏udniowy stok Warow-
nej Góry i Chocho∏a Ma∏ego. Na wysokoÊci Baterii
Tarasowej na Chochole Ârednim przechodzi w ze-
wn´trznà kraw´dê przeciwskarpy fosy otaczajàcej
Chocho∏y i dalej, od strony zachodniej, pó∏nocnej
i wschodniej wzd∏u˝ leÊnej linii dzia∏owej i drogi le-
Ênej trawersujàcej stoki Chocho∏a Wielkiego i Cho-
cho∏a Ma∏ego do rozdro˝a fortecznego pod Warownà
Górà, drogami leÊnymi trawersujàcymi pó∏nocny
stok tej góry, nast´pnie trawersuje drogà okrà˝ajàcà
Gór´ K∏oÊnà i przechodzi w kierunku po∏udniowym
do budynku koszar.

3. Mapa „Twierdzy Srebrnogórskiej — nowo˝ytnej
warowni górskiej z XVIII wieku” stanowi za∏àcznik do
rozporzàdzenia.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej:
A. KwaÊniewski

Prezes Rady Ministrów:
L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 kwietnia 2004 r.

w sprawie uznania za pomnik historii
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