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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KATOWICE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice na rok 2021 na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym       (Dz. U. z 
2020 r. poz.713 z późn. zm.) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.), w związku §11 ust. 1 Uchwały Nr XXXVIII/792/05 
Rady Miasta Katowice z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 
z 27 kwietnia 2005 r. Nr 49, poz. 1300 z późn.zm.) 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. Udzielić dotacji z budżetu miasta Katowice na 2021 rok na następujące prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane: 

1) Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. Chrystusa Króla w Katowicach – kościół akademicki – prace 
konserwatorskie polegające na naprawie i konserwacji posadzek lastrykowych w kwocie: 100.000,00 PLN 
brutto; 

2) Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach - kościół pw. Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach – renowacja elewacji wieży kościoła poniżej hełmu - etap VII w 
kwocie: 150.000,00 PLN brutto; 

3) Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Józefa w Katowicach-Załężu – konserwacja organów kościoła pw. Św. 
Józefa w Katowicach-Załężu – etap III w kwocie: 172.000,00 PLN brutto; 

4) Rzymskokatolicka Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach – budynek usługowo-
cmentarny na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Francuskiej nr 26 w Katowicach – rewitalizacja w 
zakresie remontu dachu wraz z sygnaturką oraz remontu stropu strychowego w kwocie: 100.000,00 PLN 
brutto; 

5) DOMENE Nieruchomości spółka z o.o. spółka komandytowa w Lublińcu - wieża wodna przy ul. Janusza 
Korczaka nr 47 w Katowicach-Borkach – remont pokrycia dolnej części dachu wraz z uzupełnieniem 
uszkodzonych elementów więźby – etap II oraz wymiana stolarki okiennej w kwocie: 100.000,00 PLN 
brutto; 

6) Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach-Szopienicach - kościół ewangelicko-augsburski pw. 
Zbawiciela w Katowicach-Szopienicach – remont dachu polegający na wymianie pokrycia dachowego z 
łupka naturalnego na łupek naturalny wraz z robotami towarzyszącymi – etap II prezbiterium w kwocie: 
180.000,00 PLN brutto; 

7) Związek Górnośląski w Katowicach - budynek przy ul. Pawła Stalmacha nr 17 w Katowicach – prace 
budowlane mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian przyziemia i piwnic – etap II w 
kwocie: 98.000,00 PLN brutto. 

 Łączna kwota dotacji wynosi: 900.000,00 PLN brutto. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta
Katowice na rok 2021 na prace konserwatorskie, restauratorskie

i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Dotacje z budżetu Miasta Katowice na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków przyznawane są zgodnie z Uchwałą
nr XXXVIII/792/05 Rady Miasta Katowice z dnia 21 marca 2005 r. określającą zasady ich
udzielania. W podziale środków finansowych na 2021 rok z przeznaczeniem na ww. dotacje,
uwzględnieni zostali następujący wnioskodawcy planujący do realizacji prace przy obiektach
zabytkowych z terenu miasta Katowice:

1. Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. Chrystusa Króla w Katowicach �- dotacja w

wysokości 100.000,00 PLN brutto z przeznaczeniem na: kościół akademicki � prace

konserwatorskie polegające na naprawie i konserwacji posadzek lastrykowych.
Obiekt podlega prawnej ochronie konserwatorskiej i wpisany jest do rejestru zabytków
nieruchomych województwa śląskiego pod nr A/1658/97.
W 2017 roku Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zespół katedralny został
uznany za Pomnik Historii jako rozszerzenie ustanowionego w 2012 roku Pomnika Historii

„Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego w Katowicach�. Budowę katedry Chrystusa Króla w

Katowicach rozpoczęto w 1927 r. wg projektu arch. Z. Gawlika i arch. F. Mączyńkiego. W 1938 r.
zakończono budowę prezbiterium, które stanowiło kościół tymczasowy. W 1945 r. wznowiono
prace przy budowie. Konsekracji katedry dokonano w 1955 r. Monumentalny gmach wzniesiony w
stylu o cechach klasycystycznych stanowi najokazalszy zabytek architektury sakralnej na terenie
Katowic. Szeroko zakrojony remont konserwatorski, pierwszy w historii zespołu gmachu
archikatedry, przeprowadzony w latach 2013-2020 przy wsparciu dotacji z budżetu Miasta
Katowice, obejmował kompleksową renowację wszystkich elewacji gmachu katedry i probostwa,
remont elewacji kopuły (częściowo konstrukcji dachowej) oraz wymianę pokrycia dachowego
zakrystii i probostwa. Kościół akademicki usytuowany jest pod prezbiterium gmachu katedry,
posiada wejście od strony budynku Kurii Metropolitalnej. Stanowi integralną część gmachu
katedralnego. Posadzki lastrykowe we wnętrzach kościoła akademickiego, w wiatrołapie i na
podeście wejściowym znajdują się w złym stanie, posiadają liczne pęknięcia, ubytki i trwałe
zabrudzenia. Zachodzi obecnie konieczność naprawy i konserwacji posadzek lastrykowych, co
zatrzyma postępujące procesy destrukcyjne oraz pozwoli na wydobycie walorów estetycznych
wnętrza obiektu.

2. Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach -�dotacja

w wysokości 150.000,00 PLN brutto z przeznaczeniem na: renowację elewacji wieży kościoła

pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach poniżej hełmu �etap VII.

Obiekt podlega prawnej ochronie konserwatorskiej i wpisany jest do rejestru zabytków

nieruchomych województwa śląskiego pod nr A/1483/92.

Kościół wzniesiony został w latach 1898-1902 w stylu neogotyckim wg projektu Józefa Ebersa z
Wrocławia. Pełnił funkcję pierwszego kościoła katedralnego diecezji katowickiej. Orientowany,
założony na planie krzyża łacińskiego, murowany z cegły klinkierowej. Wnętrza o układzie
halowym, trójnawowym, pięcioprzęsłowym z pseudo-transeptem zamkniętym trójbocznie i
pięciobocznym prezbiterium. Elewacja jednowieżowa. Kościół jest cennym przykładem
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budownictwa sakralnego z przełomu XIX i XX wieku. Bardzo zły stan zachowania ceglanych
elewacji kościoła, utrzymujący się od wielu lat, wymaga podęcia prac konserwatorskich. Są one
prowadzone stopniowo, z przerwami, od dłuższego okresu. Szczególne zniszczenia występują w
partii wieży poniżej wieńczącego hełmu wykonanego z kształtek ceglanych i poddanego
konserwacji w poprzednich latach. Począwszy od 2012 roku przeprowadzano renowację
poszczególnych części dolnej partii wieży, obejmującej kolejne etapy prac. W 2020 roku udzielono
dotacji z budżetu miasta Katowice w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na VI etap prac
obejmujący prace konserwatorskie kolejnego fragmentu ceglanej elewacji wieży od strony
północnej. Kolejne partie ceglanych elewacji wieży, znajdujące się w złym stanie, wymagają
kontynuowania prac konserwatorskich, co wpłynie na utrwalenie substancji zabytkowej oraz na
poprawę stanu technicznego i estetycznego obiektu.

3. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Józefa w Katowicach-Załężu �- dotacja w wysokości

172.000,00 PLN brutto z przeznaczeniem na: konserwację organów kościoła pw. Św. Józefa w

Katowicach-Załężu �etap III.

Obiekt podlega prawnej ochronie konserwatorskiej i wpisany jest do rejestru zabytków ruchomych
województwa śląskiego pod nr B/352/2018.
Kościół pw. św. Józefa w Katowicach-Załężu wybudowano w latach 1898-1900 w nowo
erygowanej parafii. Ufundowany został przez mieszkańców Załęża po katastrofie w kopalni
Kleofas w 1896 r. w której zginęło wielu górników. W kościele zachował się niemal kompletny,
oryginalny wystrój i wyposażenie neogotyckie z ok. 1900 r. Zachowane we wnętrzu organy
zbudowane zostały w 1900 r. przez renomowaną firmę Schlag und Sohne ze Świdnicy. Autorstwo

prospektu organowego przypisywane jest znanemu architektowi, projektantowi samego kościoła �
Ludwikowi Schneiderowi. Zabytkowe organy to instrument 27-głosowy, z dwoma manuałami i
pedałem, pneumatyczną trakturą gry i rejestrów, stożkowymi wiatrownicami, miechami

magazynowymi z podawaczem nożnym i dmuchawą elektryczną, piszczałkami metalowymi

wargowymi i drewnianymi oraz stołem gry z lewej strony szafy organowej. Samą szafę organową
wykonano z lakierowanego, obecnie częściowo malowanego drewna, w konstrukcji ramowo-
płycinowej, ze snycerskim detalem neogotyckim, stosownym do stylistyki architektury kościoła.
Organy zachowane w oryginalnym kształcie stylistycznym, konstrukcyjnym i brzmieniowym
posiadają dużą wartość zabytkową i stanowią znakomity przykład sztuki organmistrzowskiej z
początku XX wieku. W 2019 roku udzielono dotacji z budżetu Miasta Katowice w wysokości
121.695,00 zł z przeznaczeniem na I etap prac konserwatorskich organów. W 2020 r. na realizację
II etapu prac przy instrumencie udzielono dotacji w wysokości: 50.000,00 zł. Planowany do
wykonania w 2021 r. III etap obejmuje konserwację wiatrownic oraz prace przy aparacie
dźwiękowym. Zabytkowy instrument wymaga zakończenia kompleksowej renowacji oraz strojenia
organów w celu przywrócenia ich pierwotnego brzmienia.

4. Rzymskokatolicka Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach -� dotacja

w wysokości 100.000,00 PLN brutto z przeznaczeniem na: budynek usługowo-cmentarny na

cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Francuskiej nr 26 w Katowicach -�rewitalizacja w zakresie

remontu dachu wraz z sygnaturką oraz remontu stropu strychowego.
Obiekt podlega prawnej ochronie konserwatorskiej i wpisany jest do rejestru zabytków

nieruchomych województwa śląskiego nr A/1516/93 jako element zespołu cmentarnego.

Cmentarz rzymskokatolicki przy ul. Francuskiej założony został w 1860 roku, jest cennym

przykładem zachowanego w niezmienionym stanie układu kwaterowego oraz unikatowego zespołu

nagrobków i budowli cmentarnych. Najokazalszą z nich jest budynek bramny zlokalizowany przy
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ul. Francuskiej, wybudowany wg projektu z 1885 r. na rzucie prostokąta, o ceglanych elewacjach,
neogotycki, przekryty dachem dwuspadowym z sygnaturką. W centralnej części budynku na osi

znajduje się brama przejazdowa na teren cmentarza, przesklepiona ostrołukowo. Otwory okienne i

drzwiowe zamknięte ostrołukowo. Pomieszczenia budynku o sklepieniach krzyżowo-żebrowych.

Planowany do wykonania w 2021 roku zakres prac jest niezbędny w celu zabezpieczenia i

utrzymania obiektu w należytym stanie. Pierwszy etap prac zakłada wykonanie remontu

konstrukcji więźby dachowej (z wymianą zniszczonych elementów), usunięcie wtórnej dachówki

azbestowo-cementowej oraz wykonanie pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki, zgodnie ze
stanem pierwotnym. Pracom remontowym poddany zostanie także drewniany strop strychowy.
Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną, zatrzyma postępującą

destrukcję konstrukcji dachu budynku oraz znacząco wpłynie na poprawę walorów estetycznych

zabytku.
5. DOMENE Nieruchomości spółka z o.o. spółka komandytowa w Lublińcu �- dotacja
w wysokości 100.000,00 PLN z przeznaczeniem na: wieża wodna przy ul. Janusza Korczaka nr
47 w Katowicach � Borkach - remont pokrycia dolnej części dachu wraz z uzupełnieniem
uszkodzonych elementów więźby �etap II oraz wymiana stolarki okiennej.
Obiekt podlega prawnej ochronie konserwatorskiej i wpisany jest do rejestru zabytków
nieruchomych województwa śląskiego nr A/1418/90.

Wieża wodna wzniesiona została w 1912 r. przez koncern Giesches Erben wg projektu Emila i

Georga Zillmannów na planie koła, z wejściem od wschodu. Wybudowana w konstrukcji

żelbetowej stanowi nowatorską realizację z pełnym wykorzystaniem możliwości konstrukcyjnych

tego nowoczesnego wówczas materiału budowlanego. Żelbetowy szkielet oparto na fundamencie

w kształcie pierścienia. W części, wypełnienie szkieletu stanowią ściany murowane z cegły.

Posiada bryłę złożoną z cokołu, wysokiego trzonu lekko zwężającego się ku górze i z części

przeznaczonej na zbiornik wodny. Wieża przekryta jest dachem ośmiospadowym, dwudzielnym, w

górnej części w formie pół cebulastej. Wykonawcą obiektu była firma Knoch&Kallmeyer z Halle.

Wieża stanowi charakterystyczną dominantę, historycznie utrwaloną w panoramie tej części

Katowic. W 2020 roku udzielono dotacji z budżetu miasta w wysokości 100.000,00 zł z

przeznaczeniem na remont pokrycia dachu wraz z wymianą stolarki okiennej. Wykonany I etap
prac obiął naprawę pokrycia dachu, wymianę stolarki okiennej w górnej części powierzchni dachu
wieży. W 2021 roku planowane jest wykonanie II etapu prac obejmującego remont pokrycia dolnej
części dachu wieży oraz wymianę stolarki (ślusarki) okiennej. Kontynuacja prac pozwoli na
całkowite zabezpieczenie zagrożonego obiektu w partii dachu oraz powstrzymanie zachodzących
procesów destrukcyjnych.

6. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach- Szopienicach �- dotacja w wysokości

180.000,00 PLN z przeznaczeniem na: kościół ewangelicko-augsburski pw. Zbawiciela w

Katowicach - Szopienicach �remont dachu polegający na wymianie pokrycia dachowego z łupka

naturalnego na łupek naturalny wraz z robotami towarzyszącymi �etap II prezbiterium.

Obiekt podlega prawnej ochronie konserwatorskiej i wpisany jest do rejestru zabytków
nieruchomych województwa śląskiego pod nr A/76/02.
Kościół ewangelicko-augsburski Zbawiciela w Szopienicach wybudowano w 1901 roku w stylu

neogotyckim według projektu architekta Pzitschela z Szopienic. Jest to obiekt wolnostojący,
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murowany z cegły, z prostokątną jednoprzestrzenną nawą korpusu i prezbiterium zamkniętym

trójbocznie. Od południa do korpusu przylega wieża założona na rzucie zbliżonym do kwadratu.

We wnętrzu nawy wyeksponowana jest otwarta więźba dachowa, w prezbiterium sklepienie

kryształowe. W południowej części wnętrza znajduje się drewniana empora organowa. Kościół

przekryty jest dachem dwuspadowym z kryciem łupkiem naturalnym, wieża hełmem iglicowym,

zakrystie dachem czterospadowym i wielospadowym. Świątynia zachowała swój oryginalny kształt

architektoniczny oraz wystój z czasu budowy. Stanowi cenny przykład architektury sakralnej z
początku XX wieku. Pokrycie dachu kościoła wykonane z naturalnego łupka uległo znacznemu
uszkodzeniu z uwagi na bardzo duże zanieczyszczenie atmosferyczne występujące do niedawna na
terenie Szopienic oraz szkody górnicze. Zniszczone pokrycie zachodniej połaci zostało poddane
pracom remontowym 10 lat temu. W 2020 r. udzielono dotacji z budżetu miasta w wysokości
179.999,82 zł z przeznaczeniem na remont wschodniej połaci dachu kościoła. W 2021 roku
planowany jest do realizacji II etap prac obejmujący remont dachu wraz z wymianą pokrycia z
łupka naturalnego na łupek naturalny na prezbiterium kościoła. Obecnie z uwagi na zły stan
pokrycia połaci dachowej prezbiterium, zachodzi konieczność kontynuacji prac i wymiany
naturalnego łupka na taki sam, historyczny materiał.

7. Związek Górnośląski w Katowicach �- dotacja w wysokości 98.000,00 PLN

z przeznaczeniem na: budynek przy ul. Pawła Stalmacha nr 17 w Katowicach �prace budowlane

mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian przyziemia i piwnic �etap II.

Obiekt podlega prawnej ochronie konserwatorskiej i wpisany jest do rejestru zabytków
nieruchomych województwa śląskiego pod nr A/1407/90.
Budynek willowy przy ul. Pawła Stalmacha nr 17 w Katowicach powstał w 1907 roku według
projektu Antona Zimmermanna w stylu cottage, jako dom własny mistrza murarskiego i
budowniczego. W 1935 roku willa została wykupiona przez władze Katowic z przeznaczeniem na
mieszkanie Prezydenta Adama Kocura. Budynek w konstrukcji murowanej, trzykondygnacyjny,
częściowo podpiwniczony, przekryty dachem dwuspadowym o konstrukcji słupowo-kleszczowej,
pokrytym dachówką karpiówką. Wybudowany na rzucie zbliżonym do kwadratu w centralnej
części posiada reprezentacyjny hall z drewnianymi, dwubiegowymi, łamanymi schodami. Willa
usytuowana w ogrodzie stanowi cenny zabytek katowickiej architektury rezydencjonalnej. W 2020
roku udzielono dotacji z budżetu miasta w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie

I etapu izolacji przeciwwilgociowej ścian przyziemia i piwnic budynku � elewacji północnej i

wschodniej. W 2021 roku planowany jest do wykonania II etap izolacji przeciwwilgociowej
obejmujący elewację południową. Przyziemie oraz piwnice budynku są nadal w części silnie
zawilgocone, co skutkuje odpadającym tynkiem oraz zagrzybieniem wnętrz. W celu zatrzymania
postępującej destrukcji zawilgoconych murów konieczne jest osuszenie ścian i wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej, co zrealizowano już na dwóch elewacjach budynku.
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