
Projekt

UCHWAŁA NR 
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia  2020 r.

w sprawie przyznania Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. św. Trójcy w Szczecinie dotacji 
celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 81 ust.1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 
r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 282) oraz § 7 ust.1 uchwały nr IX/274/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 
14 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego Nr 70, poz. 1119) zmienionej uchwałą nr XXXV/961/17 Rady Miasta 
Szczecin  z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/274/07 Rady Miasta Szczecin z 
dnia 14 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r., poz. 4939) Rada Miasta Szczecin uchwala, co 
następuje:

§ 1. Przyznaje się dotację w łącznej wysokości 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 
zł), Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. św. Trójcy z siedzibą przy ul. Energetyków 8 w Szczecinie, 
na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich elewacji wieży kościoła pw. św. Trójcy  w 
Szczecinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

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

Przyznanie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych i prac
konserwatorskich polegających na remoncie elewacji wieży kościoła Świętej Trójcy przy
ul. Energetyków 8 w Szczecinie uzasadnione jest wartością zabytku dla historii architektury sakralnej
miasta oraz stanem technicznym elewacji.

Wniosek Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Szczecinie przeszedł pozytywną
weryfikację formalną oraz został pozytywnie oceniony pod względem merytorycznym przez powołaną
przez Miejskiego Konserwatora Zabytków Komisję ds. rozpatrzenia wniosków o przyznanie dotacji
celowych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytkach wpisanych do rejestru lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków, złożonych na 2020 rok.

Kościół Świętej Trójcy, dawniej noszący wezwanie św. Gertrudy, powstał w XIX w. na miejscu
średniowiecznej kaplicy szpitalnej, położonej poza murami miasta, na wyspie Łasztownia. W obecnym
kształcie został wzniesiony w latach 1894-1896 wg projektu miejskiego radcy budowlanego Wilhelma
Meyera w stylu neogotyckim. Zwarta bryła kościoła charakteryzuje się obecnością wysokiej wieży,
zlokalizowanej od północnego-zachodu, która stanowi charakterystyczną dominantę w panoramie
miasta od strony wschodniej.

Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Szczecinie uzyskała wymagane pozwolenie
konserwatorskie na prowadzenie przy zabytku wpisanym do rejestru robót budowlanych i prac
konserwatorskich obejmujących remont i konserwację elewacji kościoła, w tym elewację wieży.

Przyznana dotacja pozwoli na rozpoczęcie pierwszego etapu prac konserwatorskich elewacji i
częściowe przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego i estetycznego zabytku, a tym samym
przyczyni się do utrwalenia jego wartości w krajobrazie kulturowym miasta.
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