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UZASADNIENIE 
 

 
 
Jednym z zadań własnych gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.               
o samorządzie gminnym, wynikającym z konieczności zaspokajania potrzeb zbiorowych 
mieszkańców, jest ochrona i opieka nad zabytkami. Realizując to zadanie Rada Miasta Rybnika 
podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności 
gminy.  
Kościół ewangelicko-augsburski pw. Apostołów Piotra i Pawła przy ul. Miejskiej 12 w Rybniku, 
stanowiący własność Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rybniku, jest wpisany do rejestru 
zabytków, ponieważ posiada wyjątkową wartość architektoniczną, oraz istotne kulturowe                     
i historyczne znaczenie. Klasycystyczny budynek, powstały na podwalinach barokowej sieciarni 
zamkowej i jest świadectwem późnobarokowej myśli architektonicznej, którą w kilku obiektach na 
terenie naszego Miasta zrealizował znany architekt Franciszek Ilgner, nadworny projektant 
ówczesnego władcy państwa niemieckiego. Obiekt świadczy też o wielokulturowości tych ziem            
i w oparciu o historyczne uwarunkowania które doprowadziły do jego powstania, posiada duży 
potencjał w promowaniu Miasta Rybnika w całej swej różnorodności.  
Budynek kościelny był w ostatnich latach remontowany wewnątrz, ze względu na posadowienie 
posadzki poniżej poziomu otaczającego obiekt terenu i związane z tym problemy. Lokalizacja 
świątyni bezpośrednio przy utwardzonym chodniku ruchliwej ulicy Miejskiej jest powodem 
postępujących uszkodzeń technicznych osiemnastowiecznych ścian, takich jak m.in. spękania ścian      
i tynków, uszkodzenia sztukaterii, zabrudzenie elewacji czy zawilgocenie dolnych partii elewacji, 
zwłaszcza od strony ulicy Miejskiej. W ubiegłym roku na skutek osłabienia konstrukcji muru               
i prawdopodobnie drgań, spowodowanych ruchem drogowym, rozsypała się jedna ze sterczyn 
bocznych przy szczycie fasady kościoła, co świadczy już o realnym zagrożeniu dla trwałości 
substancji zabytkowej obiektu.  
Remont ścian kościoła ewangelicko-augsburskiego wraz z renowacją elewacji zewnętrznych włącznie 
z wieżą, oparty na zasadach konserwatorskich, jest niezbędny dla poprawy stanu technicznego 
zabytku, stąd konieczność podjęcia proponowanej uchwały, przyznającej Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej w Rybniku dotację konserwatorską w wysokości 250 000 zł, zgodnie z zasadami 
udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy, zawartymi w uchwale 
Nr 77/VII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011 r..                
 
 
 
 
 
 
 
 
 


