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UZASADNIENIE
Ochrona i opieka nad zabytkami jest jednym z zadań własnych gminy wynikających z art. 7 ust.
1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1875 z późn.
zm.). Ochrona i opieka nad zabytkami, a w szerszym zakresie ochrona dziedzictwa kulturowego, jest
jedną ze zbiorowych potrzeb mieszkańców. Realizując to zadanie Rada Miasta Rybnika ustaliła w
drodze uchwały nr 77/VII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011 r. zasady udzielania
dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków, a nie stanowiących własności gminy, którą zmieniono w tym roku
uchwałą 767/XLIX/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 czerwca 2018 r. dając możliwość udzielania
dotacji także na zabytki ujęte w gminnej ewidencji zabytków. Podstawą nadrzędną dla przyznawania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy poszczególnych
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków jest art.
81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na zasadach określonych w podjętej
przez organ stanowiący gminy uchwale.
Wnioskowana przez Rzymskokatolicką Parafię Matki Boskiej Częstochowskiej w Rybniku Ochojcu dotacja konserwatorska zostanie przeznaczona na wykonanie remontu konserwatorskiego,
tj. zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia murowanej kaplicy architektonicznej pw. Matki Boskiej
Częstochowskiej, zlokalizowanej przy ul. Rybnickiej w tejże dzielnicy. Przydrożna kaplica domkowa
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej jest objęta gminną ewidencją zabytków miasta Rybnika
i znajduje się pod poz. 489 w wykazie zabytków nieruchomych i obiektów małej architektury,
stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 65/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 lutego
2016 r. Kaplica w Ochojcu, który do 2000 r. był samodzielną miejscowością z tradycjami
myśliwskimi i przebiegającym przez lasy ochojeckie szlakiem pielgrzymkowym m.in. do
Częstochowy, została wybudowana w końcu XIX wieku i przez dłuższy czas pełniła funkcję
miejscowej świątyni parafialnej, stąd jej ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności. Po włączeniu
Ochojca w granice Rybnika, kapliczka stała także jednym z elementów kulturowego dziedzictwa
materialnego miasta Rybnika. Znajdujący się pierwotnie w kaplicy obraz MB Częstochowskiej po
wybudowaniu nowego kościoła parafialnego przy ul. Milenijnej został uroczyście przeniesiony do
nowej świątyni, a na jego miejsce w kaplicy umieszczono obraz Matki Bożej Wspomożycielki
Wiernych, przy czym kaplica formalnie nie zmieniła wezwania. Obiekt zachował pierwotną formę
architektoniczną: neoromańską z elementami gotyku, bez większych zmian. Prace remontowe
związane z obiektem głównie dotyczyły wnętrza, a rzadko zewnętrznej bryły, która ulegała
stopniowemu osłabieniu i zniszczeniom. Na skutek wzmożonego ruchu drogowego zaczęły pękać
mury kościółka, które zankrowano pod koniec XX w., ale naprawa pęknięć ścian, wykonana
niewłaściwymi metodami dzisiaj jest powodem przemakania i dalszego pękania murów. Kaplica
wymaga remontu konserwatorskiego w celu utrzymania substancji zabytkowej obiektu. Jednym
z problemów technicznych obiektu jest brak izolacji fundamentów oraz nieprawidłowe pokrycie
dachowe, wykonane podczas renowacji w latach 90. XX w. z dwóch rodzajów dachówki: ceramicznej
karpiówki na części prezbiterialnej i betonowej marsylki na części korpusu nawowego. Przedłożony
do uzgodnienia program prac remontowo-konserwatorskich jest zgodny z zasadami postępowania
konserwatorskiego.
Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich wynika z konieczności poprawy stanu technicznego
obiektu i zachowania zabytku, posiadającego walory turystyczne i historyczno-kulturowe dla miasta
Rybnika. Dbałość o zachowanie materialnego dziedzictwa odgrywa istotną rolę w promocji miasta,
stąd konieczność podjęcia uchwały przyznającej Rzymskokatolickiej Parafii Matki Boskiej
Częstochowskiej w Rybniku - Ochojcu dotacji konserwatorskiej w wysokości 170 000 zł, zgodnie
z zasadami udzielania dotacji celowej na prace przy zabytkach, nie stanowiących własności gminy.

