
 
 
 
2018-105782 
 

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. Przepisy ustawy o ochronie zabytków         
i opiece nad zabytkami w art. 81 ust. 1 dają organowi stanowiącemu gminy możliwość przyznawania 
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy poszczególnych 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, na 
zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale.  
    Wnioskowana przez Rzymskokatolicką Parafię św. Antoniego z Padwy w Rybniku dotacja 
konserwatorska zostanie przeznaczona na wykonanie remontu konserwatorskiego, tj. zabezpieczenia, 
zachowania i utrwalenia fragmentu murowanego ogrodzenia Bazyliki Mniejszej pw. św. Antoniego     
z Padwy przy wejściu na teren kościoła od strony ulicy Powstańców Śl. wraz z odtworzeniem funkcji 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przy ogrodzeniu. Bazylika pw. św. Antoniego z Padwy             
w Rybniku została wpisana do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Śląskiego dnia                 
25 listopada 1991 r. (nr rej.: A/1443/91) włącznie z ogrodzeniem. Historia budowy świątyni sięga 
końca XIX wieku, podczas gdy kościół budowano i wyposażano w latach 1903 – 1907.                     
W późniejszym okresie, zgodnie z zamysłem architekta Ludwiga Schneidera neogotycką świątynię 
otoczono wysokim ceglanym ogrodzeniem, zachowanym do dziś. W trakcie remontu i częściowej 
rekonstrukcji muru od strony południowej ze względów technicznych zlikwidowano wbudowane       
w ogrodzenie toalety. Obecnie pozostał fragment muru w części południowo – wschodniej, który 
wymaga remontu i konserwacji w celu utrzymania substancji zabytkowej obiektu. Jednocześnie ze 
względu na społeczne zapotrzebowanie zostanie odtworzony przy murze obiekt higieniczno-sanitarny, 
w formie architektonicznej (ceglane proste elewacje, jakby rozchylenie się muru) zaakceptowanej 
przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (konserwatorskie Pozwolenie                     
Nr K/1073/2018 z dnia 10 września 2018 r.).  
     Wykonanie prac remontowo - konserwatorsko – budowlanych jest zasadne pod względem 
użytkowym i wynika z konieczności poprawy obsługi turystycznej jednego z najważniejszych, a na 
pewno najbardziej rozpoznawalnego zabytku miasta Rybnika. Dbałość o zachowanie autentycznych 
walorów otoczenia, tu: poprzez konserwację oryginalnego ogrodzenia i właściwą formę 
architektoniczną obiektu użyteczności publicznej, odgrywa istotną rolę w promocji miasta. 
Wykonanie prac zabezpieczających przed zniszczeniem ogrodzenia murowanego, przynależnego do 
otoczenia Bazyliki, wraz z odtworzeniem pierwotnie występujących przy murze toalet, jest konieczne, 
aby uratować zabytkową substancję obiektu zabytkowego i poprawić warunki użytkowe, nie 
naruszając estetycznego wizerunku miejsca. Stąd konieczność podjęcia uchwały przyznającej 
Rzymskokatolickiej Parafii św. Antoniego z Padwy w Rybniku dotacji konserwatorskiej w wysokości 
260 000 zł, zgodnie z zasadami udzielania dotacji celowej na prace przy zabytkach, nie stanowiących 
własności gminy. 
 
 
 
 
 
 


