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Gliwice na rok 2021 na sfinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. osamorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 z péin. zm.) oraz afi. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z péin. zm.), w wykonaniu § 7 uchwaly Nr XIII/394/2007 Rady
Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 gmdnia 2007 r. w sprawie okreélenia zasad udzielania dotacji na
sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robét budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw, na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastqpujez

§ 1. Udzielié dotacji z budzetu miasta Gliwice na rok 2021: Rzymskokatolickiej Parafii Wniebowzigcia
Najéwigtszej Maryi Panny w Gliwicach, ul. Kozielska 50, na wykonanie II etapu remontu dachu koéciola
pw.Wniebowzi¢cia Najéwiqtszej Maryi Panny wGliwicach przy ul. Kozielskiej 29, wwysokoéciz
140 000,00 zl brutto.

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza sis; Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 3. Uchwa1a wchodzi w Zycie z dniem podjegcia.
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Uzasadnienie
Przedmiotem uchwa1y jest dofinansowanie prac zwiqzanych z remontem dachu koscioia pw. Wniebowziqcia

Najéwigtszej Maryi Panny przy ul. Kozielskiej 29 w Gliwicach, wpisanego do rejestru zabytkéw dawnego
wojewédztwa katowickiego pod numerem 322/60 decyzjq Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw
wKatowicach zdnia 7 marca 1960 roku (obecnie kosciéi znajduje sic; wrejestrze zabytkéw wojewédztwa
slqskiego pod numerem A/539/2019).

Dotacja udzielana na podstawie art. 81 ustawy o ochronie zabytkéw jest dotacja celowq wrozumieniu
przepiséw ustawy 0 finansach publicznych i jest przeznaczona na zahamowanie procesu destrukcji zabytku
i zabezpieczenie jego wafloéci artystycznych i estetycznych.

Planowane do realizacji w 2021 r. prace budowlane stanowiq II etap kompleksowego remontu dachu
koscio1a (rozpoczqtego w 2020 r.) i obejmujq wymianc; pokrycia dachowego wiezy, i sygnaturki. Przewidziana
jest réwniez konserwacja elementéw metalowych, w tym krzyzy zdobiqcych przedmiotowq wiezg i sygnaturk<;.

Ww. prace sq pracami niezbgdnymi ze wzglgdu na koniecznosé wymiany istniejqcego pokrycia dachowego
bcpdqcego w z1ym stanie zachowania. Jak wskazano w projekcie konserwatorsko-budowlanym opracowanym
w lipcu 2019 r. pokrycia dachu zostalo wykonane 20 lat Iemu ze slabej jakosci gontu drewnianego cigtego.
Pomimo czyszczenia iimpregnacji w 2008 r. nast¢puje sta1a degradacja pokrycia dachowego. Widoczne sq
liczne ubytki, sp¢kania i nieszczelnosci.

Kosciéi pw. Wniebowzi¢cia NMP w Gliwicach stanowi unikalny przykiad drewnianej architektury sakralnej
na terenie naszego miasta, nie tylko ze wzglqdu na konstrukcje;, formq architektonicznq i wystréj wn¢trza, ale
réwniez z powodu swej historii. Wybudowany w Zqbowicach koio Olesna w 1493 r., przebudowywany w XVII
i XVIII wieku, w 1925 r. zostai przeniesiony do Gliwic na teren Cmentarza Centralnego, a nastegpnie w latach
90-tych, po gruntownej konserwacji poszczegélnych elementéw, na obecne miejsce, tj. Cmentarz
Starokozielski przy ul. Kozielskiej.

W 2011 r. zbudzetu miasta Gliwice (w wysokosci 59 405,67 21) wykonano instalacje; wykiywania
isygnalizacji pozaru www. koéciele, aw 2020 r. - Ietap remontu dachu (dotacja wynosi1a wéwczas
150 000,00 z1).

Wnioskowana czgsé zamierzenia zostaia oszacowana na kwot¢ 298 816,85 z1. Biora,c pod uwagg wartosci
zabytkowe obiektu oraz pilnq koniecznoéé wykonania ww. prac remontowych wnioskuje sic; przyznaé dotacje;
w wysokoéci 140 000,00 21, co stanowi ok. 46,85 % wanoéci planowanych robét. Zgodnie z ustawq 0 ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. oraz § 4 ust. 2 i 3 uchwaiy Rady Miejskiej
w Gliwicach Nr XIII/394/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r., jesli zabytek posiada wyjqtkowq wartosé historyczng,
artystycznq lub naukowg, a sytuacja wymaga niezwiocznego podjgcia prac lub robét budowlanych, ze wzglgdu
na zagrozenie budowlane w zabytku - dotacja moZe byé udzielona w wysokosci do 100 % nak1ad6w
koniecznych na wykonanie tych prac lub robét budowlanych.

Majgc na uwadze powyisze, przyznanie dotacjijest uzasadnione.

;u-~=<-,~w~1"2 \\/11231?

W1/500%

18, 05. X0-Z11 -

__ , \,<,'w J--‘=’-‘-.Y1_1
2'; -??-10'i~- ‘i‘=‘rfi"""“‘

-I r. 15;;-¢_¢;\1f31I»*J6
Ar; ; .

'\1 1 ---hm;
Idz‘§i§.§8'I§5EE9-19F7-4499-9E22-927904B8AE2D. Projekt ’ Strona 1

(11.0%- ’WJ\'


