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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 24 610 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące 
sześćset dziesięć zł), dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca N.M.P. z siedzibą przy 
ul. Kościelnej 4 w Szczecinie, na kontynuację prac pielęgnacyjnych i konserwatorskich historycznego 
drzewostanu przy kościele pw. Niepokalanego Serca 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 prowadzenie prac konserwatorskich związanych z
kontynuacją prac pielęgnacyjnych przy historycznym drzewostanie na terenie dawnego cmentarza
przykościelnego przy kościele pw. Niepokalanego Serca NMP przy ul. Kościelnej 4 w Szczecinie
uzasadnione jest złym stanem fitosanitarnym istniejącej zieleni.

Dawny cmentarz przykościelny (nieczynny) położony przy skrzyżowaniu ulic W. Nehringa i
Kościelnej w Szczecinie wraz kościołem, dawną zagrodą pastora (domem parafialnym i budynkiem
gospodarczym) i otoczeniem jest wpisany do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego
pod nr rej. A-793 (dec. znak: DZ.5130.03.2011.AR z dnia 15.03.2011 r.).

Historyczny cmentarz przykościelny stanowi naturalną otulinę przyrodniczą dla pochodzącego z
czasów średniowiecza zabytkowego kościoła w osiedlu Stołczyn – dawnej podszczecińskiej wsi (obecnie
dzielnica Północ). Teren cmentarza jest ściśle powiązany funkcjonalnie i przestrzennie z zabytkiem
architektury sakralnej, zachował czytelne granice, wyznaczone przez kamienno-ceglany mur
ogrodzeniowy oraz cenne okazy starodrzewu. Jak wykazała sporządzona w 2017 r. inwentaryzacja
drzewostanu wraz projektem gospodarki zielenią, wiele drzew znajduje się w złym stanie fitosanitarnym
stanowiąc bezpośrednie zagrożenie dla zabytkowego budynku kościoła. Pierwszy etap prac
pielęgnacyjnych i konserwatorskich przy historycznym drzewostanie przeprowadzono w 2018 r.
Obecnie istnieje konieczność kontynuacji prac w celu doprowadzenia zieleni cmentarnej do stanu
niepowodującego zagrożenia dla zabytku oraz zapewniającego zatrzymanie naturalnych procesów
degeneracyjnych roślin.

Id: 7CEB711D-67C1-4D3E-86D4-E6C0D6210E51. Projekt Strona 2




