
Projekt

UCHWAŁA NR 
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia  2020 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 ust.1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 
r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.) oraz § 7 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 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy zł), dla Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Apostoła z siedzibą przy ul. św. Jakuba Apostoła 1 w Szczecinie, 
na kontynuację prac konserwatorskich, restauratorskich i  robót budowlanych polegających na 
rozbudowie, nadbudowie, przebudowie i regotycyzacji północnej nawy Bazyliki Archikatedralnej  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, restauratorskich
i robót budowlanych przy budynku kościoła konkatedralnego pw. św. Jakuba Apostoła uzasadnione jest
wyjątkową wartością historyczną, artystyczną i naukową zabytku oraz jego rangą w krajobrazie
kulturowym miasta, a także koniecznością prowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych.

Wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Apostoła 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.

Konkatedra pw. św. Jakuba Apostoła jest wpisana do rejestru zabytków województwa
zachodniopomorskiego pod nr rej. A-903 (dec. znak: Kl.V-0/8/54 z dnia 12.06.1954 r.). Ze względu na
swoją rangę architektoniczną i znaczenie symboliczne należy do najważniejszych zabytków architektury
gotyku ceglanego w mieście i całym regionie.

Obecnie prowadzony jest przy zabytku kolejny etap prac konserwatorskich, restauratorskich i robót
budowlanych polegających na rozbudowie, nadbudowie, przebudowie i regotycyzacji północnej nawy
katedry. Ze względu na nowe okoliczności wynikłe w trackie prowadzonych robót budowlanych, w tym
odkrycie reliktów gotyckiej krypty oraz weryfikacji konstruktorskiej istniejących stropów, zaistniała
konieczność zmiany zakresu i sposobu prowadzenia robót, w tym konieczność wykonania nowych
stropów w części północnej oraz ekspozycji odsłoniętych reliktów architektonicznych. Parafia uzyskała
niezbędne pozwolenia i uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków dotyczące prowadzonych w
zabytku prac.

Przyznana dotacja pozwoli na dokończenie inwestycji oraz oddanie tej części katedry do użytku, co
zapewni pełne wykorzystanie zabytku do celów sakralnych oraz obsługi ruchu turystycznego.
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