
Projekt 
UCHWAŁA NR 

Rady Miasta Szczecin 
z dnia 

 
w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego 
wpisanego do rejestru zabytków 
 

Na podstawie art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390 oraz  
z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z2009 r. Nr 97, 
poz.804) i  § 7 uchwały nr IX/274/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 maja 2007 r. (Dz. Urz. 
Woj. Zachodniopomorskiego  Nr 70, poz. 1119); Rada Miasta Szczecin  uchwala, co 
następuje : 
 

§ 1. Przyznaje się dotację w łącznej wysokości 40.000 zł (słownie: sto   
tysięcy zł) dla  Parafii rzymsko katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Szczecinie na 
dofinansowanie inwestycji, obejmującej prace renowacyjne i rekonstrukcyjne posadzki 
kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP przy pl.  Kościelnym w Szczecinie –Dąbiu, wpisanego do 
rejestru zabytków 

 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 



UZASADNIENIE 
 
Niniejsza uchwała, stanowiłaby przyznanie dotacji uzupełniającej dotację przyznaną w 
wyniku uchwały nr XLVI/1164/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia  2010 roku. oraz  
w związku z wymogiem zawartym w uchwale nr IX/274/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 
maja 2007 w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków. 
 
Planowane prace związane z renowacją i rekonstrukcją historycznej posadzki  świątyni, 
zgodnie ze złoŜonym we wrześniu 2009 roku przez Parafię  wnioskiem i kosztorysem 
oszacowane zostały na 237 tysięcy złotych.. W wyniku procedur przetargowych koszt ich 
zamknie się w 200 tysiącach złotych. Parafia zapewnia w ramach wkładu własnego 60 tysięcy 
złotych. Kwota 40 tysięcy zł będzie uzupełnieniem dotacji  w wysokości 100 tysięcy zł 
przyznanej Parafii  na mocy uchwały Rady Miasta 26 kwietnia b.r. 
 
Prace  konserwatorskie kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Szczecinie Dąbiu obejmą 
renowację fragmentów i  rekonstrukcję  zabytkowej posadzki świątyni w oparciu o zachowany 
czytelny fragment oryginalnej dekoracji.  Dzisiejszy kościół  powstał z wykorzystaniem planu 
i części murów wcześniejszej średniowiecznej świątyni, która zniszczona została w  wyniku 
poŜaru.  Kościół odbudowany został w  ostatniej ćwierci XIX wieku  wg projektu znanego 
szczecińskiego architekta Karla Brechta. Prezentuje duŜą wartość zabytkową z uwagi na 
wysokie walory artystyczne. 
 
Dodatkowo planowane prace zbiegają się z uroczystościami 750 lecia nadania praw miejskich 
dzisiejszej dzielnicy Szczecina, Dąbie. 


