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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA SZCZECIN 

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

w sprawie przyznania Akademii Sztuki w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

Na podstawie art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 282,782,1378) 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 z 2007 r. Nr 70, poz. 1119, z 2017 r. poz. 4939) w związku 
z § 20 ust. 2 uchwały nr XXIV/720/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na 
obszarze miasta Szczecina (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 5756, z 2021 r. 
poz. 926) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyznaje się dotację w łącznej wysokości 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy zł) Akademii 
Sztuki w Szczecinie z siedzibą przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie, na kontynuację prac 
konserwatorskich przy wystroju Wielkiej Sali w budynku dawnej Dyrekcji i Pomorskiego Ziemstwa 
i Banku Hipotecznego, ob. siedziby Akademii Sztuki przy al. Niepodległości 40 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 kontynuację prac konserwatorskich przy wystroju
Wielkiej Sali w budynku dawnej Dyrekcji i Pomorskiego Ziemstwa i Banku Hipotecznego, ob.
siedziby Akademii Sztuki przy al. Niepodległości 40 w Szczecinie uzasadnione jest wyjątkową
wartością zabytku dla dziedzictwa kulturowego Szczecina oraz stanem zachowania elementów
oryginalnego wystroju malarskiego i sztukatorskiego pomieszczenia.

Wniosek Akademii Sztuki w Szczecinie przeszedł pozytywną weryfikację formalną oraz został
zakwalifikowany do przyznania dotacji pod względem merytorycznym przez powołaną przez
Prezydenta Miasta Szczecin komisję do spraw rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowych
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Szczecina na 2021 rok.

Budynek dawnej Dyrekcji i Pomorskiego Ziemstwa i Banku Hipotecznego, ob. siedziby Akademii
Sztuki przy al. Niepodległości 40 w Szczecinie jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytków
województwa zachodniopomorskiego pod nr rej. A-774 (dec. znak: Kl.I.6801/6/76 z dnia 12 lipca
1976 r. oraz jest położony na obszarze układu urbanistycznego Śródmieścia Szczecina, ujętym
w gminnej ewidencji zabytków.

Budynek jest jednym z najbardziej okazałych gmachów publicznych w Szczecinie i na Pomorzu
Zachodnim, wybitnym przykładem monumentalnej architektury w formach neobarokowych z końca
XIX w. Odgrywa ważną rolę w organizacji przestrzennej szczecińskiego Śródmieścia. Zachował
bogaty, rzeźbiarski wystrój elewacji oraz oryginalny wystrój reprezentacyjnych pomieszczeń. .

Zarówno ranga artystyczna wystroju Wielkiej Sali jak i stan zachowania wystroju malarskiego
i sztukatorskiego wymaga kontynuacji prowadzenia prac konserwatorskich mających na celu
przywrócenie pierwotnych wartości unikatowego wnętrza.
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