
Uchwała nr LVII/1207/06 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 27 marca 2006r. 

  
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice na rok 2006 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 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn.zm.), w wykonaniu § 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)     
  

Rada Miasta Katowice 
uchwala 

  
§ 1. Udzielić dotacje z budżetu miasta Katowice na rok 2006 na następujące prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane : 
1). Prace remontowo – konserwatorskie w budynku plebani   i kościoła Ewangelicko 

– Augsburskiego      100.000 PLN brutto 
 
2). Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej bazyliki pw. 

św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Katowicach - 
Panewnikach.          20.000 PLN brutto 

 
3). Konserwacja techniczna i estetyczna witraży w kościele pw. św. Szczepana  w 

Katowicach - Bogucicach.       50.000 PLN brutto 
 
4). Kapitalny remont dachu wraz z częściową wymianą elementów 

konstrukcyjnych, odtworzenie szczytów, odgrzybienie elementów drewnianych, 
impregnacja ognioochronna desek, bali i krawędziaków, wymiana obróbek 
blacharskich kamienicy przy ul. 3 Maja 40/Słowackiego 22. 

  80.000 PLN brutto 
 
5). Kapitalny remont dachu wraz z częściową wymiana elementów 

konstrukcyjnych, odtworzenie kopuły i szczytów, odgrzybienie elementów 
drewnianych, impregnacja ognioochronna desek, bali i krawędziaków, wymiana 
obróbek blacharskich kamienicy  przy ul. 3 Maja 40/Słowackiego 22.   
           50.000 PLN brutto 

  
Łączna kwota dotacji wynosi 300.000 PLN  

  
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 
  
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 



  
  

UZASADNIENIE 
  
  

W uchwalonym budżecie miasta Katowice na rok 2006 (Uchwała Nr LII/1072/05 Rady Miasta Katowice z 
dnia 19 grudnia 2005 r.) na dofinansowanie obiektów zabytkowych przyjęto kwotę 600.000 zł.  

Uchwałą Nr L/1050/05 Rady Miasta Katowice z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie podjęcia zobowiązań 
finansowych miasta Katowice na lata 2006, 2007, 2008 z przeznaczeniem na zadanie: ”Rewitalizacja kościoła p.w. 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Katowicach” na rok 2006 przyznano 300.000 zł. 

Uchwała Nr XXXVIII/792/05 Rady Miasta Katowice z dnia 21 marca 2005 r. określiła zasady udzielania 
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
(ogłoszona w Dz.Urz.Woj.Śląskiego z 27 kwietnia 2005 r. Nr 49, poz.1300).     

Zarządzeniem nr 1878/2005 Prezydenta  Miasta  Katowice z dnia 12 maja 2005 r. ustalone zostały wzory 
wniosku i umowy o udzielenie dotacji oraz wzór sprawozdania z wykonania zadania polegającego na pracach 
konserwatorskich, restauratorskich lub robotach budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

Liczba złożonych wniosków – 5. Wszystkie wnioski zostały złożone w terminie i są kompletne pod względem 
formalnym.  
  
  
1. Kościół  Ewangelicko–Augsburski Zmartwychwstania Pańskiego wraz z plebanią                    w 

Katowicach 100.000 zł 
co stanowi (17,70%) wartości całego zadania w wysokości (wg wniosku dotowanego) 564.855,66 zł 
Dotowany 
Parafia Ewangelicko – Augsburska Zmartwychwstania Pańskiego, ul. Warszawska 18,  40-006 Katowice  
Opis  zadania 
Prace remontowo – konserwatorskie w budynku plebani i kościoła Ewangelicko - Augsburskiego 
Uzasadnienie  zadania 
Kościół Ewangelicko – Augsburski Zmartwychwstania Pańskiego wraz z plebanią stanowią zabytek 
przedstawiający dużą wartość historyczną i artystyczną. Kościół neoromański, zaczęty w 1856 wg proj. Richarda 
Lucae, przebudowany w 1889 r.; kaplica chrztów powstała w czasie trzeciej przebudowy i była najpiękniejszym 
elementem kościoła; wpis do rejestru zabytków nr A/1285/82. 

  
2. Bazylika i Klasztor Ojców Franciszkanów 20.000 zł 

co stanowi (2,11%)  wartości  całego zadania w wysokości   (wg  wniosku  dotowanego)  945.951,70 zł 
Dotowany 
Klasztor Braci Mniejszych Franciszkanów, ul. Panewnicka 76, 40-760 Katowice 
Opis  zadania 
Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej bazyliki pw. św. Ludwika Króla               i 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Katowicach - Panewnikach. 
Uzasadnienie  zadania 
Bazylika i Klasztor OO Franciszkanów ma dużą wartość architektoniczną i znaczenie historyczne dla miasta. Stan 
techniczny pogorszony, w ciągu 100 lat swojego istnienia w warunkach środowiska przemysłowego i 
wielkomiejskiego uległy częściowej degradacji technicznej i estetycznej;  
wpis do rej. zab. woj. śl. A/1202/73. 

  
3. Kościół pw. św. Szczepana w Katowicach – Bogucicach 50.000 zł 

co stanowi (18,64%)  wartości  całego zadania w wysokości   (wg  wniosku  dotowanego)  268.184,49 zł 
Dotowany 
Parafia Rzymskokatolicka św. Szczepana, ul. Markiefki 89, 40-211 Katowice - Bogucice 
Opis  zadania 
Konserwacja techniczna i estetyczna witraży w kościele p.w. św. Szczepana  w Katowicach - Bogucicach 
(kontynuacja). 
Uzasadnienie  zadania 
Kontynuacja kompleksowych prac renowacyjnych obiektu, pogorszony stan techniczny witraży;  
wpis do rejestru zabytków nr A/1369/88. 
  

4. Kamienica przy ul. 3 Maja 40/Słowackiego 22, 40-097 Katowice 80.000 zł 
co stanowi (25,83%)  wartości  całego zadania w wysokości   (wg  wniosku  dotowanego)  309.704,93 zł 
Dotowany 
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. 3 Maja 40, Katowice 
 



 
-    2  - 

 
Opis  zadania 
Kapitalny remont dachu wraz z częściową wymianą elementów konstrukcyjnych, odtworzenie szczytów, 
odgrzybienie elementów drewnianych, impregnacja ognioochronna desek, bali i krawędziaków, wymiana obróbek 
blacharskich. 
Uzasadnienie  zadania 
Budynek wybudowany ok. 1905 r. jako fragment kwartału zamkniętego ulicami 3 Maja, Słowackiego  
i Placu Szewczyka. Budynek usytuowany jest w bardzo eksponowanym miejscu, w ścisłym centrum Katowic. 
Wybudowany w stylu eklektycznym z elementami secesji. Bogato zdobiony, posiada liczne naczółki nadokienne, 
wykusze zdobione motywami alegorycznymi i roślinnymi. Budynek posiada znaczącą wartość dla miasta. Stan 
techniczny dachu znacznie pogorszony; wpis do rejestru zabytków A 1303/83. 

  
  
5. Kamienica przy ulicy 3 maja 40/Słowackiego 22, 40-093 Katowice 50.000 zł 

co stanowi (7,17%)  wartości  całego zadania w wysokości   (wg  wniosku  dotowanego)  697.478,43 zł 
Dotowany 
Wspólnota  Mieszkaniowa nieruchomości przy ulicy Słowackiego 22 w Katowicach. 
Opis  zadania 
Kapitalny remont dachu wraz z częściową wymiana elementów konstrukcyjnych, odtworzenie kopuły  
i szczytów, odgrzybienie elementów drewnianych, impregnacja ognioochronna desek, bali i krawędziaków, 
wymiana obróbek blacharskich. 
Uzasadnienie  zadania 
Opis jak w pkt. 4. Budynek wybudowany ok. 1905 r. jako fragment kwartału zamkniętego ulicami 3 Maja, 
Słowackiego i Placu Szewczyka. Budynek usytuowany jest w bardzo eksponowanym miejscu, w ścisłym centrum 
Katowic. Wybudowany w stylu eklektycznym z elementami secesji. Bogato zdobiony, posiada liczne naczółki 
nadokienne, wykusze zdobione motywami alegorycznymi i roślinnymi. Budynek posiada znaczącą wartość dla 
miasta. Stan techniczny dachu znacznie pogorszony;   
wpis do rejestru zabytków A 1303/83.  
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


