Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2019 r.
w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji
zabytków
Na podstawie art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tj.
Dz.U. z 2018 r. poz. 2067, 2245) oraz § 7 uchwały nr IX/274/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 maja
2007 r. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego Nr 70, poz. 1119) zmienionej uchwałą nr XXXV/961/17
Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2017 r. (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r.,
poz. 4939) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:
§ 1. Przyznaje się dotację w łącznej wysokości 99 648 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć
tysięcy sześćset czterdzieści osiem zł) dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. z
siedzibą przy pl. Kościelnym 2 w Szczecinie, na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich
elewacji północnej kościoła pw. Wniebowzięcia N.M.P 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 prace konserwatorskie przy północnej elewacji
kościoła pw. Wniebowzięcia NMP przy Placu Kościelnym w Szczecinie uzasadnione jest
pogarszającym się stanem technicznym elewacji zabytku.
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP przy Placu Kościelnym w Szczecinie jest wpisany do rejestru
zabytków województwa zachodniopomorskiego pod nr rej. A-983 (dec. znak: Kl.V-0/164/56 z dnia
28.08.1956 r.). Świątynia pełniąca funkcję kościoła parafialnego dawnego miasta Dąbie (obecnie
osiedle Szczecina w dzielnicy Prawobrzeże) jest jednym z cenniejszych zabytków architektury sakralnej
na terenie Szczecina. Początki budowli sięgają lokacji miasta w 1260 r. Pierwsze wzmianki o kościele
pochodzą z początku XIV w., była to trójnawowa, gotycka świątynia halowa z wyodrębnionym
prezbiterium i strzelista wieżą, w latach 1864-1866 gruntownie przebudowana w stylu neogotyckim, z
pozostawieniem dużej części murów średniowiecznych, z dodaniem wysokiego na ponad 75 m,
ceglanego hełmu wieżowego. W 1945 r. kościół poważnie ucierpiał w wyniku zniszczeń wojennych.
Odbudowany po wojnie, kilkukrotnie konserwowany z wykorzystaniem m.in. kształtek i wstawek
cementowych. W ostatnich latach zabezpieczono więźbę dachową i wymieniono pokrycie dachu nad
nawą prezbiterium i aneksami oraz przeprowadzono prace konserwatorskie przy szczycie wschodnim
budowli.
Ze względu na pogarszający się stan techniczny elewacji konieczne jest rozpoczęcie prac związanych
z kompleksową konserwacją murów obwodowych kościoła.
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