
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych 
wpisanych 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) 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 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł) 
na dofinansowanie prac ratowniczo konserwatorskich dla  Parafii rzymsko katolickiej 
kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Szczecinie – Dąbiu przy pl. Kościelnym na prace 
konserwatorskie dolnych partii ścian wewnętrznych świątyni. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
Niniejsza uchwała jest wynikiem projektu budŜetu na rok 2009, przyjętego przez Radę Miasta 
Szczecin na mocy uchwały budŜetowej Nr XXX/768/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. 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 ratowniczo konserwatorskie kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP, wpisanego 
do rejestru zabytków, są konieczne do wykonania w obiekcie w trybie pilnym. 

Całkowity ich koszt wynosi 30 tysięcy 650 zł z czego brakująca kwota stanowi wkład 
własny parafii. 

Świątynia jest zabytkowym obiektem, którego odbudowa po poŜarze podjęta w końcu 
XIX wieku przez architekta Konrada Kruhla umiejętnie połączyła ocalałe fragmenty budowli 
gotyckiej z nowymi partiami neogotyckimi. Dzięki temu powstała harmonijna bryła świątyni 
o duŜych walorach artystycznych. Monumentalna wieŜa stanowi najwyŜszą dominantę 
architektoniczną dzielnicy i w przyszłości moŜe stanowić atrakcję turystyczną jako dostępny 
punkt widokowy tej części Miasta. 
 
 


