
         
Aktualizacja na dzień  31.01.2013 r. 
 
LISTA WNIOSKÓW O UDZIELENIE W 2012 ROKU DOTACJI NA PRACE 
KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH 
WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW, ZAOPINIOWANYCH NEGATYWNIE                        
Z PRZYCZYN FORMALNYCH LUB Z POWODU BRAKU ŚRODKÓW FINANSOWYCH  
 
 
Złożone wnioski podlegały ocenie formalnej i merytorycznej. 
Weryfikacja  formalna polega na sprawdzeniu kompletności wniosku  i ocenie możliwości jego rozpatrzenia. 
 
Przyczyny formalne powodujące  negatywne zaopiniowanie wniosków: 

1) Wnioski dotyczące obiektu niewpisanego do rejestru zabytków, 
2) Wnioski złożone po terminie określonym w § 3 ust. 2 pkt. 2 ppkt. b Rozporządzenia Ministra 

Kultury w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. Nr 112, poz. 940 z późn. zm.), 

3) Wnioski dotyczące prac, na których przeprowadzenie uzyskano w ostatnich 10 latach dotację ze 
środków publicznych, 

4) Wnioski niepodpisane lub zawierające niepodpisane załączniki, 
5) Wnioski dotyczące prac niepodlegających dotacji w myśl art. 77 Ustawy o ochronie zabytków                    

i opieki nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz.1568 z późn. zm.), 
6) Wnioski złożone przez osoby nieuprawnione. Nie dotyczy to wniosków złożonych przez 

pełnomocników osób uprawnionych, jeżeli  zostały dołączone wszystkie dokumenty ustanawiające 
pełnomocnictwo, a jedynym błędem był brak określenia wnioskodawcy, jako pełnomocnika osoby 
uprawnionej, 

7) Wnioski niespełniające warunków Rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie udzielania dotacji 
celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków z dnia 6 czerwca 2005 r. (Dz. U.  Nr 112, poz. 940 z późn. zm.),  

8) Wnioski  dotyczące prac planowanych w roku 2012 i w latach następujących po roku 2012, jeżeli 
nie zawierały harmonogramu prac, zakresu rzeczowego prac przewidzianych  do wykonania                  
w 2012 wraz z wyodrębnionym kosztorysem obejmującym zakres prac planowanych do wykonania 
w 2012 roku. 

9) Wnioski niewypełnione w całości zgodnie z pouczeniem zawartym we wniosku. Nie dotyczy  
braku numeru telefonu, określenia roku, w którym dotacja ma zostać udzielona oraz określenia 
oznaczenia literowego księgi rejestru A, B lub C, na I stronie wniosku, 

10) Wnioski zmodyfikowane (wnioski, z których usunięto lub wykasowano obowiązkowe elementy 
przeznaczone do wypełnienia), 

11) Wnioski zawierające  kopie dokumentów niepotwierdzonych za zgodność z oryginałem. Nie 
dotyczy dokumentów wytworzonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach, 

12) Wnioski zawierające sprzeczne informacje bądź wykluczające się załączniki, 
13) Wnioski niezawierające jednoznacznego określenia zakresu prac oraz jednoznacznego określenia 

obiektu, przy którym mają zostać wykonane, 
14) Wnioski niezawierające wszystkich wymaganych załączników zgodnie z pouczeniem zawartym we 

wniosku (nie dotyczy dokumentów wytworzonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 
braku następujących załączników: oświadczenia o trwającej procedurze uzyskiwania pozwolenia 
konserwatorskiego i pozwolenia na budowę oraz oświadczenia, że zakres prac wskazany we 
wniosku nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, jeżeli we wniosku zostało to 
jednoznacznie określone), 

15) Wnioski niezawierające kopii najkorzystniejszej oferty przetargowej (dotyczy wniosków w których 
wnioskodawca oświadczył, że wyłonił wykonawcę prac w trybie przepisów ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych), 

16) Wnioski zawierające oświadczenia nieprawdy, 



17) Wnioski niezawierające dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do zabytku ruchomego                  
w postaci oświadczenia własności tego zabytku (nie dotyczy wniosków odnoszących się do 
polichromii), 

 
Uchybienia niepowodujące odrzucenia wniosku: 

1) Brak określenia księgi rejestru na I stronie wniosku, 
2) Brak potwierdzenia wniesienia opłaty za pełnomocnictwo, 
3) Brak wykreśleń w załącznikach, 
4) Brak podpisów oraz pieczątek na kosztorysie, 
5) Błędnie podany termin wykonania prac we wniosku, jeżeli na podstawie załączonych do wniosku 

dokumentów można jednoznacznie określić termin wykonania prac, 
6) Niewłaściwie przygotowany załącznik nr 9 - harmonogram realizacji prac (niezawierający 

określenia ram czasowych), 
7) Niewłaściwie przygotowany załącznik nr 12 – brak oznaczenia wnioskowanego zakresu prac na 

rzutach, rysunkach lub fotografiach, 
8) Brak czytelnego podpisu lub pieczątki imiennej, 
9) Załączenie do wniosku nieaktualnego dokumentu potwierdzającego, że osoba podpisująca wniosek 

jest do tego upoważniona, 
10) Załączenie do wniosku wypełnionego druku pomocy de minimis zamiast oświadczenia                           

o nieuzyskaniu w ostatnich dwóch latach pomocy de minimis. 
 
 

Informacj ę dotyczące negatywnego zaopiniowania wniosku można uzyskać na podstawie pisemnej prośby 
złożonej przez wnioskodawcę.  
 
 
Poniższa tabela zawiera informacje zacytowane z wniosków o udzielenie dotacji. Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków w Katowicach nie odpowiada za niewłaściwe sformułowania w niej podane. 
 
 

 
Wnioskodawca Obiekt Zadanie 

Ogólny 
koszt prac 

we wniosku 

Wnioskowa
na dotacja 

% 

1/D/ 
2012 

Parafia 
Rzymskokatolicka 

 p.w. Narodzenia NMP 
 

Kończyce Małe       
ul. Myśliwska 2  

43-410 Zebrzydowice 

Organy  
 

w kościele p.w. 
Narodzenia NMP 

Restauracja zabytkowych 
organów - etap I 

74 000,00 52 000,00 49,29% 



2/D/ 
2012 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Nieruchomości  

 
41-800 Zabrze  

ul. 3-go Maja 41,41 of 

Budynek 
mieszkalno – 

usługowy 
 

41-800 Zabrze  
ul. 3-go Maja 

41,41 

Remont elewacji frontowej 
polegający na: naprawie 

pęknięć tynków, czyszczeniu 
i wzmocnieniu podłoża, 

usunięciu powłok malarskich, 
uzupełnieniu ubytków tynku, 

naprawie uszkodzonych  
i odtworzeniu brakujących 
dekoracji sztukatorskich, 
odtworzeniu kwiatonu 

wieńczącego sterczynę nad 
oknem facjaty, odtworzeniu 

fragmentu sterczyny  
z kwiatonem w osi głównej 

elewacji, odtworzeniu 
gzymsów, odtworzeniu 
kształtu oryginalnych 

balustrad balkonowych,  
naprawie uszkodzeń 

istniejących płyt 
balkonowych, wymianie 

poszycia na daszku wykusza, 
malowaniu elewacji 

265 973,00 132 986,50 50% 

4/D 
/2012 

Osoba prywatna 

Budynek 
mieszkalny 

 
42-600 Tarnowskie 

Góry  
ul. Rynek 16 

Remont dachu - naprawa 
zawalonych kominów, 

częściowa wymiana krokwi 
oraz wymiana dachówki 

145 315,85 60 000,00 40% 

5/D 
/2012 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Nieruchomości 

                                     
41-709 Ruda Śląska  

ul. Wojska Polskiego 1-
29 

Budynki 
mieszkalne - dwa 

ciągi domów 
robotniczych  

                                                         
41-709 Ruda 
Śląska  

ul. Wojska 
Polskiego 1-29 

Remont konserwatorski 
elewacji budynku metodą 

ścierną 
839 548,83 419 774,42 50% 

6/D/20
12 

Parafia 
Rzymskokatolicka   
p.w. św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej  

 
Cięcina  

ul. Kościuszki 66                                                            
34-350 Węgierska 

Górka 

Ołtarz boczny 
Najświętszego 

Serca Jezusowego 
  

w kościele p.w. 
św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej 

Konserwacja techniczna  
i estetyczna 

101 992,80 71 000,00 70% 

7/D 
/2012 

Parafia 
Rzymskokatolicka                         
p.w. św. Rodziny  

                                                                                                           
41-905 Bytom-Bobrek  

ul. Konstytucji 24 

Plebania 
  

przy kościele p.w. 
Św. Rodziny 

Wymiana stolarki okiennej 
wraz z montażem parapetów  

i żaluzji zewnętrznych 
(elewacja tylna i frontowa  

- 5 okien) 

44 407,66 22 203,83 50% 



8/D 
/2012 

Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego 

                       
43-400 Cieszyn   
ul. T. Regera 6 

Polichromia 
  

klasycystyczna sal 
II piętra Pałacu 

Larischów  
Cieszyn 

Oczyszczenie 
powierzchniowe, stabilizacja 
tynków, usunięcie wadliwych 

uzupełnień tynków, 
podklejenie i stemplowanie, 

usunięcie przemalowań i 
zacieków, punktowanie, 
zabezpieczenie całości 

59 302,00 40 000,00 67,45% 

9/D 
/2012 

Osoba prywatna 

Zespół kamienic 
  

40-038 Katowice  
ul. Rybnicka 8, 10, 

12, 14 

Wymiana stolarki okiennej - 
8 okien w mieszkaniu na  

II piętrze 
13 969,41 6 984,70 50% 

10/D 
/2012 

Osoba prywatna 

Polichromia 
 

 na suficie klatki 
schodowej 
budynku 

mieszkalnego   
41-200 Sosnowiec  

ul. Dekerta 6 

Konserwacja techniczna  
i estetyczna polichromii  

i sztukaterii. Dezynfekcja, 
oczyszczenie z 

przemalowaniem zabrudzeń, 
podklejenie odspojeń, 

utrwalenie podłoża 
polichromii, uzupełnienie 
ubytków. Punktowanie  
i scalenie kolorystyczne 

50 442,42 25 000,00 49,60% 

11/D 
/2012 

Osoba prywatna 

Budynek 
mieszkalny  

  
41-200 Sosnowiec  

ul. Dekerta 6 

Naprawa ściany szczytowej 
budynku. Naprawa 

pionowego pęknięcia ściany  
z zastosowaniem wzmocnień 

konstrukcji murowych 
HELIFIX, otynkowanie  
i pomalowanie ściany na 

zewnątrz  
i wewnątrz 

11 656,27 8 000,00 68,60% 

13/D 
/2012 

Osoba prywatna 

Dom mieszkalny 
  

44-180 Toszek  
ul. Rynek 19 

Pokrycie dachu budynku, 
naprawa tynków, malowanie 

ścian, wymiana rur 
spustowych 

61 691,52 36 500,00 60% 

14/D 
/2012 

Parafia 
Rzymskokatolicka  

p.w. św. Józefa  
                                             

40-854 Katowice - 
Załęże                                        

ul. Gliwicka 76 

Kościół p.w. św. 
Józefa 

Wykucie spoin  
i uszkodzonych cegieł, 

wymiana spoinowania wątku 
ceglanego na elewacji, 

chemiczne oczyszczenie 
ścian elewacji, 
przemurowanie  

i rekonstrukcja uszkodzonych 
gzymsów, okapów, 

wieżyczek, przypór i attyk, 
kotwienie odspajających się 

partii muru w miejscach 
spękań i głębokich szczelin, 
wymiana ślusarki okiennej 

wraz z szybami 
zabezpieczającymi witraż, 

wymiana stolarki drzwiowej  
i uzupełnienie obróbek 

blacharskich, fugowanie oraz 
impregnacja hydrofobowa 

499 934,48 150 000,00 30% 



15/D 
/2012 

Czeladzkie 
Towarzystwo 
Budownictwa 
Społecznego  

Sp. z o.o.  
                                         

41-250  Czeladź   
ul. Wojkowicka 2 

Budynek 
mieszkalny 

 
41-250 Czeladź  

ul. Warszawska 10 

Roboty rozbiórkowe - dach, 
roboty rozbiórkowe - parter  
i piętro, roboty rozbiórkowe 

poddasze, roboty murarsko - ` 
tynkarskie - parter i piętro, 

poddasze, roboty żelbetowe, 
dach - konstrukcja, roboty 
wykończeniowe, kominy  

i wentylacja, stolarka okienna 
i drzwiowa, podłogi  
i posadzki. Schody 

wewnętrzne i zewnętrzne, 
roboty wykończeniowe - 
parter, piętro, poddasze. 

Izolacje, elewacje 

756 946,50 378 473,25 50% 

16/D 
/2012 

Parafia 
Rzymskokatolicka  

p.w. św. Trójcy 
                                                          

41-902 Bytom   
ul. Kwietniewskiego 1 

Kościół p.w. św. 
Trójcy 

Kontynuacja prac remontowo 
-konserwatorskich elewacji 
północnej - element wieża 

boczna kościoła 

287 758,08 120 000,00 42% 

18/D 
/2012 

Parafia 
Rzymskokatolicka  
p.w. Podwyższenia 
Krzyża Świętego  

                                    
41-260 Sławków  
 ul. Kościelna 26 

Ambona  
 

z kościoła p.w. 
Podwyższenia 

Krzyża Świętego 

Uzupełniające badania 
stratygraficzne, demontaż 

elementów ambony, 
konserwacja drewna 
surowego - odwrocie, 
podłoga - impregnacja, 

naprawy stolarskie 
drewnianej konstrukcji i lica 
oraz wymiana i odtworzenie 

zdegradowanych 
drewnianych elementów, 

rekonstrukcja drewnianych 
schodów, rekonstrukcje i 

naprawy brakujących 
drewnianych elementów 
snycerskich, konserwacja 

rzeźb złoconych i 
polichromowanych (Chrystus 

Dobry Pasterz, główki 
puttów, tkaniny) konserwacja 
polichromowanej drewnianej 
(przemalowanej)  struktury 

ambony, konserwacja 
złoconych profili ambony, 

konserwacja złoconej 
snycerki ornamentalne 

głęboko rzeźbionej, montaż 
ambony po konserwacji, 

opracowanie dokumentacji 
konserwatorskiej 

63 618,06 30 000,00 47,16% 

20/D 
/2012 

Parafia 
Rzymskokatolicka                             
p.w. św. Mikołaja    

                                
44-189 Wilcza   

ul. K. Miarki 121 

Ambona 
 wraz z 

baldachimem oraz 
balaskami  

 
z kościoła p.w. św. 

Mikołaja 

Prace konserwatorskie 65 795,75 30 000,00 45,60% 



21/D 
/2012 

Regionalna Fundacja 
Pomocy Niewidomym  

                                      
41-500 Chorzów   

ul. Dąbrowskiego 55A 

Budynek dawnej 
szkoły 

ewangelickiej  
 

41-500 Chorzów  
ul. Św. Piotra 9 

Remont i renowacja elewacji 
od podwórza 

212 701,28 212 701,28 100% 

22/D 
/2012 

Parafia 
Rzymskokatolicka  

p.w. Wniebowzięcia 
NMP 

                                    
41-902 Bytom   

ul. ks. Koziołka 3 

Kościół p.w. 
Wniebowzięcia 

NMP 

Konserwacja i renowacja 
wschodniej elewacji kościoła 
jako kolejny etap inwestycji 

podjętej i częściowo 
zrealizowanej w roku 2009, a 

równocześnie jako ciąg 
dalszy prac remontowo - 
konserwatorskich przy 
kościele i wokół niego 

realizowanych od roku 1999 

303 794,63 140 000,00 46% 

23/D 
/2012 

Parafia 
Rzymskokatolicka                              

p.w. Ścięcia św. Jana 
Chrzciciela 

                                      
41-703 Ruda Śląska - 

Godula                                
ul. Karola Goduli 22 

Zespół witraży  
 

figuralnych  
i ornamentalnych o 
motywach roślinno 
- geometrycznych 
występujących w 

transepcie, 
prezbiterium, obu 
zakrystiach, nawie 
i wieży kościoła  

p.w. Jana 
Chrzciciela 

3 zabytkowe ornamentalne 
witraże, łącznie  

z pracami towarzyszącymi: 
przeszkleniem ochronnym 
odrestaurowanych witraży, 
konserwacją kamiennych 
elementów ościeży w 3 
neogotyckich oknach 
prezbiterium świątyni 

132 000,00 59 400,00 45% 

25/D 
/2012 

Zakład Karny w 
Cieszynie 

 
43-400 Cieszyn  

ul. B. Chrobrego 2 

Zespół zabudowań 
Sądu Rejonowego 
i Zakładu Karnego  

 
43-400 Cieszyn  
ul. Gancarska 8 

Remont i wzmocnienie 
fundamentu muru 

zewnętrznego od strony ul. B. 
Chrobrego 

385 679,17 385 679,17 100% 

26/D 
/2012 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

reprezentowana przez 
osobę prywatną   

 
 

Budynek 
mieszkalny 

 
40-038 Katowice  
ul. Rybnicka 8 

Renowacja cokołów, izolacja 
fundamentów, odtworzenie 
schodów wejściowych do 

budynku 

95 813,37 47 906,68 50% 

27/D 
/2012 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

reprezentowana przez 
osobę prywatną 

   
 

Budynek 
mieszkalny 

 
40-038 Katowice  
ul. Rybnicka 10 

Renowacja cokołów, izolacja 
fundamentów, odtworzenie 
schodów wejściowych do 

budynku 

99 847,65 49 923,82 50% 

28/D 
/2012 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

reprezentowana przez 
osobę prywatną 

 
 

Budynek 
mieszkalny 

 
40-038 Katowice  
ul. Rybnicka 14 

Renowacja cokołów, izolacja 
fundamentów, odtworzenie 
schodów wejściowych do 
budynku, wymiana okien 

piwnicznych 

97 941,10 48 970,55 50% 

29/D 
/2012 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

reprezentowana przez 
osobę prywatną 

 
 

Budynek 
mieszkalny 

 
40-009 Katowice  
ul. Warszawska  

28 A 

Zmiana pokrycia dachu, 
wzmocnienie konstrukcji 

elementów więźby dachowej, 
wymiana okien i wyłazów 

dachowych, remont kominów 
i murów pod murłatami 

278 590,81 139 295,40 50% 



30/D 
/2012 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

reprezentowana przez 
osobę prywatną   

 
 

Budynek 
mieszkalny 

 
 40-009 Katowice 
 ul. Warszawska 

28 A 

Remont elewacji budynku, 
docieplenie ściany 

szczytowej, wymiana 
nawierzchni podwórza, 

izolacja przeciwwilgociowa 
ścian fundamentalnych, 

naprawa schodów 
wejściowych, elewacja tylna 

733 772,64 366 886,32 50% 

31/D 
/2012 

Centrum Kultury  
"Zamek w Toszku"   

 
44-180 Toszek   
ul. Zamkowa 10 

Zamek   
Toszek 

Remont pokrycia dachowego 
budynku stajni 

349 820,84 349 820,84 100% 

32/D 
/2012 

Osoby prywatne 

Grobowiec rodziny 
Studenckich  

 
na cmentarzu 

parafialnym przy 
kościele  

p.w. Przemienienia 
Pańskiego  

34-300 Żywiec 

III Etap prac - partie 
architektoniczne obiektu -  
kontynuacja - etap ostatni 

39 022,00 15 000,00 38,40% 

33/D 
/2012 

Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki 
Zdrowotnej  

Zespół Szpitali 
Miejskich  

 
41-500 Chorzów                    

ul. Strzelców 
Bytomskich 11 

Pawilon I z 
zespołu budynków 

Szpitala im. Dr 
Andrzeja 

Mielęckiego  
 

41-500 Chorzów                  
 ul. Strzelców 

Bytomskich 11 

Rewitalizacja dachu z oknami 
1 390 
718,72 

300 000,00 21,57% 

34/D 
/2012 

Parafia 
Rzymskokatolicka  

p.w. Niepokalanego 
Pocz. NMP   

 
41-200 Sosnowiec  

ul. Skautów 1 

Kościół p.w. 
Niepokalanego 

Pocz. NMP 

Remont attyki 
 na południowo - wschodniej 
elewacji kościoła, rozbiórka 
uszkodzonych elementów 
wieżyczek, rekonstrukcja 

ubytków oraz montaż 
zwieńczeń 

241 007,49 120 503,75 50% 

35/D 
/2012 

Parafia 
Rzymskokatolicka p.w. 

św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej 
44-180  Toszek   
ul. Zamkowa 1 

Ołtarz główny  
 

z kościoła p.w. św. 
Katarzyny 

Aleksandryjskiej 

Konserwacja złoconych 
elementów snycerskich ramy 

i glorii ołtarza 
100 000,00 25 000,00 25% 

36/D 
/2012 

Parafia 
Rzymskokatolicka  

p.w. NMP Królowej 
Różańca Świętego 

  
42-283 Boronów                      
ul. Wolności 1 

Ołtarz główny 
 

 (z obrazami: 
Matka Boża 

Różańcowa, Matka 
Boża 

Częstochowska, 
św. Andrzeja Ap. 
oraz rzeźbami)  
z kościoła p.w. 
NMP Królowej 

Różańca Świętego 

Pełna konserwacja - 
restauracja 

172 911,23 50 000,00 28,92% 



37/D 
/2012 

Parafia 
Rzymskokatolicka                
p.w. św. Krzyża   

                                            
41-908  Bytom - 

Miechowice                     
ul. Ks. J. Frenzla 42 

Rzeźba 
"Ukrzyżowanie"  

 
usytuowana przed 
kościołem p.w. św. 

Krzyża 

Prace konserwatorskie rzeźby 60 143,62 30 071,81 50% 

38/D 
/2012 

Parafia 
Rzymskokatolicka                           
p.w. św. Krzyża 

                                              
41-908  Bytom - 

Miechowice                     
ul. Ks. J. Frenzla 42 

Kościół p.w. św. 
Krzyża 

Kompleksowe prace 
konserwatorskie (roboty 

budowlane) portalu głównego 
m.in. odczyszczenie 

powierzchni kamienia z 
wtórnych nawarstwień, 

wykucie mikroorganizmów, 
wzmocnienie strukturalne 

najsłabszych partii kamienia, 
usunięcie starych spoin, 

wypełnienie ewentualnych 
pustek zaprawą iniekcyjną, 

uzupełnienie ubytków i 
spoinowanie, impregnacja i 
hydrofobizacja powierzchni 

kamienia 

42 857,00 21 429,00 50% 

39/D 
/2012 

Parafia 
Rzymskokatolicka                        
p.w. św.  Trójcy  

                                           
Rachowice  

ul. Wiejska 10                                   
44-156 Sierakowice 

Kościół p.w. św. 
Trójcy 

Wymiana pokrycia z gontu, 
wymiana oszalowania ścian z 

desek, wykonanie ław 
fundamentowych, wymiana 
zbutwiałych bali dębowych 

podwalinowych wieży, 
wzmocnienie i wymiana 

uszkodzonych elementów 
konstrukcji wieży, 

wzmocnienie i wymiana 
elementów więźby dachowej 

767 809,33 250 000,00 32,56% 

41/D 
/2012 

Parafia 
Rzymskokatolicka                          

p.w. św. Wawrzyńca 
                                            

42-583 Bobrowniki                                 
ul. Sienkiewicza 244 

Kościół p.w. św. 
Wawrzyńca 

Uzupełnienie ubytków 
gzymsu na cokole we 
wnętrzu kościoła oraz 

renowacja całego gzymsu. 
Naprawa i renowacja 
kamiennego cokołu w 

kościele. Wykonanie boazerii 
drewnianej w miejsce 

laminatowej pokrywającej 
cokół. Rozebranie schowka 

pod schodami na chór i 
naprawa schodów 

31 157,30 10 000,00 32% 

42/D 
/2012 

Osoby prywatne    
 

 

Mały Pałac Schöna 
  

41-200 Sosnowiec 

Całkowite odtworzenie 
tynków elewacji zachodniej - 

tylnej z uwzględnieniem 
pierwotnej kolorystyki 

121 022,98 60 511,49 50% 

45/D 
/2012 

Parafia 
Rzymskokatolicka                            
p.w. Wszystkich 
Świętych    

 
43-200 Pszczyna   

ul. Ks. J. Kuczery 2 

Sarkofag 
miedziany nr 4  

 
z kościoła p.w. 

Wszystkich 
Świętych 

Pełna konserwacja techniczna 
i estetyczna miedzianego 

sarkofagu polichromowanego  
i złoconego 

21 945,66 21 945,66 100% 



46/D 
/2012 

Parafia 
Rzymskokatolicka                             

p.w. Niepokalanego 
Poczęcia NMP    

                   
 40-014 Katowice            

ul. Ks. Emila Szramka 1 

Kościół p.w. 
Niepokalanego 
Poczęcia NMP 

Konserwacja i remont 
schodów przy wejściu 
głównym do kościoła 

118 278,67 40 000,00 33,82% 

49/D 
/2012 

Parafia 
Rzymskokatolicka                              
p.w. św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej    

 
Karchowice                                              

42-674 Zbrosławice  
ul. Bytomska 15 

Ołtarz główny  
 

z kościoła p.w. św. 
Katarzyny 

Aleksandryjskiej 

Pełna konserwacja techniczna 
i estetyczna ołtarza głównego 

obejmująca rekonstrukcję 
mensy, osłony mensy, 

tabernakulum, predelli i 
zwieńczenia 

92 163,90 45 970,00 49,90% 

51/D 
/2012 

Dom Generalny 
Zgromadzenia Sióstr 

Miłosierdzia św. Karola 
Boromeusza      

                 
43-190 Mikołów   

ul. Okrzei 27 

Dom Zakonny  
 

43-400 Cieszyn   
ul. Górny Rynek 6 

Prace konserwatorskie 
zabezpieczające elewacje 

budynku zakonnego 
328 044,86 150 000,00 45,73% 

52/D 
/2012 

Osoba prywatna 
 
 

Budynek Ratusza 
  

41-500 Chorzów 
ul. Ratuszowa 3 

Remont dachu - kontynuacja 
prac - wewnętrzna ściana od 

strony dziedzińca  
w skrzydle zachodnim 

217 353,76 43 470,75 20% 

53/D 
/2012 

Muzeum Śląskie    
                                                   

40-005 Katowice  
Al. Korfantego 3 

Budynek dawnego 
hotelu "Grand" 

 
obecnie Muzeum 

Śląskie 

Wymiana okien i parapetów 
na parterze w salach 

ekspozycyjnych w budynku 
Muzeum od frontu tj. Al. 
Korfantego oraz od ul. 

Moniuszki w następującej 
ilości: duże okna łukowe - 
2szt, małe okna łukowe - 

2szt. + 1 szt, parapety 
wewnętrzne 

67 149,63 67 149,63 100% 

54/D 
/2012 

Gmina Miasta 
Mysłowice       

                                        
41-400 Mysłowice  
ul. Powstańców 1 

Budynek 
wchodzący w 

skład zabytkowego 
zespołu zabudowy 

Szpitala nr 2  
 

41-400 Mysłowice  
ul. Bytomska 41 

Przebudowa - remont dachu 
polegający m.in. na wymianie 

pokrycia dachu (z 
pozostawieniem dachówki 

ceramicznej) wymianie 
obróbek blacharskich, 

rekonstrukcji gzymsów na 
podstawie dokumentacji 

572 289,82 286 144,91 50% 

55/D 
/2012 

Wspólnota 
Mieszkaniowa  

                                        
44-100 Gliwice   

ul. Zwycięstwa 33 

Witraże okien 
klatki schodowej 

 
44-100 Gliwice  

ul. Zwycięstwa 33 

Wymiana okien drewnianych. 
Konserwacja i przełożenie 
witraży oraz uzupełnienie 
niezachowanych kwater 

56 951,55 28 475,55 50% 



56/D 
/2012 

Sąd Rejonowy w 
Sosnowcu    

                               
41-200 Sosnowiec  

ul. 1Maja 19 

Dawny pałac 
Schöna 

obecnie siedziba 
Sądu Rejonowego  

 
41-200 Sosnowiec  

ul. 1 Maja 19 

Remont dachu . Remont 
obejmuje konstrukcję więźby 

dachowej, przestrzeni 
strychowej, wymianę 

pokrycia dachowego oraz 
obróbek blacharskich i 

systemu odprowadzenia wód 
opadowych. Wielkość 

obiektu i stan obecnego 
użytkowania wymusza 

prowadzenie robót 
remontowych z podziałem na 

etapy, obejmujące 
poszczególne fragmenty 

przestrzeni poddasza i dachu 

1 150 
142,97 

300 000,00 26,08% 

58/D 
/2012 

Polski Związek 
Niewidomych Okręg 
Śląski/Specjalny 

Ośrodek Edukacyjno - 
Leczniczo - 

Rehabilitacyjny dla 
Dzieci Niewidomych i 

Niedowidzących      
 

43-229 Rudołtowice                               
ul. Zawadzkiego 128 

Zespół Pałacowy 
  

43-229 
Rudołtowice  

ul. Zawadzkiego 
128 

Wykonanie systemu 
sygnalizacji pożaru dla 

obiektu głównego - budynku 
pałacowego 

64 294,00 30 861,12 48% 

59/D 
/2012 

Osoby prywatne 

Były Pałac Dietla 
  

41-200 Sosnowiec  
ul. Żeromskiego 2 

A 

Konserwacja głównej klatki 
schodowej - westybulu 

(parter i I piętro) 
128 199,00 64 099,00 50% 

60/D 
/2012 

Osoba prywatna 

Budynek 
mieszkalny  

 
43-607 Jaworzno  
ul. Gwardzistów 

120 

Całkowite odtworzenie okien, 
w tym ościeżnic, więźby 

dachowej, pokrycia 
dachowego, komina 

40 000,00 40 000,00 100% 

61/D 
/2012 

Parafia 
Rzymskokatolicka                                 

p.w. św. Bartłomieja  
 

Smolnica   
ul. Kościelna 1                        

44-153 Sośnicowice 

Kościół p.w. św. 
Bartłomieja oraz 
Obrazy (Matki 

Boskiej 
Różańcowej  i św. 

Bartłomieja) z 
kościoła p.w. św. 

Bartłomieja 

Konserwacja obrazu Matki 
Boskiej Różańcowej i 

wykonanie nowej ramy, 
konserwacja obrazu św. 

Bartłomieja, konserwacja 
ramy obrazu św. Bartłomieja, 

rekonstrukcja schodów na 
chór i drzwi zewnętrznych w 

drewnianym kościele 

53 836,18 25 000,00 46,44% 

62/D 
/2012 

Parafia 
Rzymskokatolicka                           
p.w. św. Szczepana   

                                                                      
40-211 Katowice   

ul. Ks. Markiefki 89 

Kościół p.w. św. 
Szczepana 

Konserwacja zabytkowej 
wyprawy tynkarskiej w 
prezbiterium kościoła 

77 934,69 30 000,00 38,49% 

63/D 
/2012 

Centrum Onkologii - 
Instytut im. Marii 

Skłodowskiej Curie 
Oddział w Gliwicach 

  
44-100 Gliwice  

ul. Wybrzeże Armii 
Krajowej 15 

Budynek kliniki 
Onkologiczno - 

Położniczej 
obecnie Instytut 

Onkologii 

Prace konserwatorskie przy 
elewacji od strony 

południowej budynku 
głównego Centrum Onkologii 

na segmentach A, B, C 

2 664 
952,75 

920 000,00 34,52% 



64/D 
/2012 

Parafia 
Rzymskokatolicka 

 p.w. św. Jana 
Chrzciciela 

   
41-803 Zabrze   

ul. Bytomska 28A 

Kościół p.w. św. 
Jana Chrzciciela 

Przeprowadzenie konserwacji 
elewacji północnej kościoła 

494 273,00 123 568,25 25% 

65/D 
/2012 

Parafia 
Rzymskokatolicka                       

p.w. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii 

Panny 
                                     

41-803 Zabrze   
ul. Bytomska 111a 

Kościół p.w. 
Wniebowzięcia 

NMP 

Przeprowadzenie konserwacji 
elewacji frontowej wraz z 
wieżą oraz fragmentem 

elewacji północno - 
zachodniej i południowo - 
wschodniej. Renowacja 

schodów 

529 606,00 132 401,50 25% 

66/D 
/2012 

Urząd Miasta Katowice                                
reprezentowany przez 

Zespół Obsługi 
Jednostek Oświatowych 

 
40-014 Katowice   
ul. Mariacka 23 

Gmach Szkoły  
Podstawowej nr 53 

  
40-014 Katowice  

Pl. Wyzwolenia 18 

Wymiana stolarki okiennej 
drewnianej nietypowej, 

wykonanej na wzór okien 
istniejących - elewacja 

południowo - wschodnia  
(budynek 2) wraz z 

parapetami wewnętrznymi 
drewnianymi 

97 891,81 48 945,90 50% 

67/D 
/2012 

Administracja Zasobów 
Komunalnych  

 
43-200 Pszczyna   
ul. Dworcowa 30 

Budynek 
mieszkalny  

 
43-200 Pszczyna  

ul. Wojska 
Polskiego 3 

Remont konstrukcji dachu 
wraz z pokryciem dachowym 

i elewacją budynku 
310 000,00 155 000,00 50% 

68/D 
/2012 

Administracja Zasobów 
Komunalnych  

 
43-200 Pszczyna   
ul. Dworcowa 30 

Budynek 
mieszkalny 

  
43-200 Pszczyna  

ul. Wojska 
Polskiego 1 

Remont dachu wraz z 
pokryciem dachowym oraz 

elewacja budynku 
255 000,00 127 500,00 50% 

70/D 
/2012 

Cech Rzemieślników 
oraz Małych i Średnich 

Przedsiębiorców 
 

42-400 Zawiercie   
ul. Piłsudskiego 24 

Dawny kościół 
Ewangelicki 

obecnie siedziba 
Cechu 

Rzemieślników 
oraz Małych i 
Średnich 

Przedsiębiorców 
  

42-400 Zawiercie  
ul. Piłsudskiego 24 

Wykonanie renowacji 
elewacji, wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej oraz 

pokrycia dachowego 

207 745,80 103 872,90 50% 



71/D 
/2012 

Klasztor Ojców 
Paulinów                             

Jasna Góra 
                                                  

42-225 Częstochowa   
ul. Kordeckiego 2 

Klasztor Ojców 
Paulinów 

Zabezpieczenie kurtyny 
północnej obejmujące 
wymianę nawierzchni i 

izolacji jej górnego tarasu - 
drogi wałowej twierdzy 
jasnogórskiej - wymiana 

warstw tarasowych, schodów, 
renowacja kamiennej 
balustrady, renowacja 
ceglanego muru części 

kurtyny, wymiana tynków 
części budynku bramy 

wałowej. Remont 
odtworzeniowy przestrzeni 

wewnętrznej kurtyny 
północnej twierdzy 

jasnogórskiej - sala im. Jana 
Pawła II - remont 
odtworzeniowy i 

modernizacja sali im. Jana 
Pawła II, instalacja systemu 

alarmu pożaru sali Jana 
Pawła II 

132 963,00 66 481,50 50% 

72/D 
/2012 

Parafia 
Rzymskokatolicka                             
p.w. św. Jakuba 

Apostoła 
  

42-160 Krzepice                                         
ul. Kazimierza 
Wielkiego 1 

Kościół p.w. św. 
Jakuba Apostoła i 

plebania przy 
kościele 

Dokumentacja obiektów 
kościoła p.w. św. Jakuba 
Apostoła w Krzepicach: 
Ekspertyzy techniczno - 

konserwatorskiej dla budynku 
kościoła w zakresie 

fundamentów, murów, 
więźby dachowej oraz drzwi. 

Ekspertyzy techniczno - 
konserwatorskiej dla budynku 

probostwa w zakresie 
fundamentów, tynków, 

murów, więźby dachowej 

47 970,00 23 985,00 50% 

73/D 
/2012 

Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe M. 

Pasek Sp. J. 
                                       

42-500 Będzin   
ul. Makobądzka 101 

Budynek główny 
szpitala 

  
40-338 Katowice  
ul. J. Korczaka 27 

Remont konserwatorski 
elewacji: wątek ceglany i 

piaskowiec oraz tynki 

1 298 
008,03 

649 004,02 16,33% 

74/D 
/2012 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

                                                                                
40-093 Katowice  

 ul. Słowackiego 18 

Budynek 
mieszkalny 

  
40-093 Katowice  
pl. Wolności 8 

Remont elewacji od strony ul. 
Gliwickiej oraz remont 
cokołów od strony Pl. 

Wolności i ul. Gliwickiej 

934 200,53 395 267,45 42,31% 

75/D 
/2012 

Gmina Świętochłowice  
  

41-600 Świętochłowice  
ul. Katowicka 54 

Krzyż Męki 
Pańskiej  

 
41-600 

Świętochłowice  
ul. Kościelna 29-

31 

Odtworzenie elementów 
zwieńczenia niszy, mycie lica 

ceglanego niszy, 
wymiana/naprawa 

uszkodzonych kształtek 
ceramicznych, czyszczenie 
postumentu, krzyża i figury 

Chrystusa, czyszczenie kraty, 
tynkowanie tylnej ściany 

niszy 

54 544,82 27 000,00 49,50% 



76/D 
/2012 

Osoby prywatne 
Dwór 

 
 Palowice 

Roboty wykończeniowe 
(piwnica, parter - ściany, 
piętro - ściany) stolarka 

okienna i drzwiowa, 
renowacja  (odtworzenie) 
elementów drewnianych, 

odtworzenie więźby 
dachowej, pokrycia 

dachowego, rynien i rur 
spustowych, elewacja (ściany 

zewnętrzne piwnic, drenaż 
opaskowy, deszczówka, 

ściany zewnętrzne) instalacja 
przeciwpożarowa 

1 475 
456,56 

1 475 
456,56 

100% 

77/D 
/2012 

Śląski Zarząd 
Nieruchomości      

                                                                        
40-172 Katowice   

ul. Grabowa 1 

Kaplica 
przyszpitalna  

p.w. św. Juliusza 
  

44-200 Rybnik  
ul. 3go Maja 18 

Wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej - 
iniekcją krystaliczną, 
odnowienie okien z 
witrażami, instalacja 
przeciwwłamaniowa i 

przeciwpożarowa, naprawa 
posadzki 

113 062,00 79 143,00 70% 

78/D 
/2012 

Osoba prywatna 

Budynek 
mieszkalno-
handlowy  

 
40-169 Katowice  

ul. Staromiejska 21 

Wymiana drzwi 
wejściowych, renowacja 

elewacji od strony ul. 
Mielęckiego z wykuszem, 
renowacja elewacji od ul. 
Staromiejskiej. Naprawa 

balkonów  
i wymiana balustrad 

315 421,15 157 710,00 50% 

79/D 
/2012 

Administracja Zasobów 
Komunalnych  

 
43-200 Pszczyna   
ul. Dworcowa 30 

Oficyna pałacowa 
   

43-200 Pszczyna   
ul. Basztowa 1-7 

Naprawa dachu wraz z 
kominami, naprawa elewacji, 
gzymsów, stolarki okiennej  
i drzwiowej wraz z robotami 

towarzyszącymi 

850 226,24 425 113,12 50% 

80/D 
/2012 

Zakład Opiekuńczo 
Leczniczy Kongregacji 
Sióstr Miłosierdzia św. 

Karola Boromeusza  
 

44-100 Gliwice  
ul. Zygmunta Starego 19 

Kaplica p.w. 
Najświętszego 

Serca Pana Jezusa 
  

44-100 Gliwice  
ul. Zygmunta 
Starego 19 

Naprawa w kaplicy ścian i 
sklepień od dołu i góry z 
wykorzystaniem siatek z 

włókien węglowych Ruredil, 
ułożenie izolacji termicznej i 

zabezpieczeń 

62 612,78 31 306,39 50% 

81/D 
/2012 

Prowincja 
Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi 
Panny Zakonu Braci 

Mniejszych 
 

 40-760 Katowice  
ul. Panewnicka 76 

Kościół p.w. św. 
Krzyża  

 
43-400 Cieszyn  
ul. Szersznika 5 

Renowacja i konserwacja 
elewacji południowej 
(frontowej - fasady), 

wschodniej (bocznej) i 
północnej (tylnej - od strony 
prezbiterium) oraz czterech 
elewacji wieży dzwonniczej 

wieńczącej fasadę i 
częściowa renowacja hełmu 

wieży 

314 844,00 157 422,00 50% 



82/D 
/2012 

Koło Łowieckie "Bór"  
                                      

44-187 Wielowieś   
ul. Główna 34 

Obora - spichlerz - 
magazyn pasz, 
zboża, siana  

 
44-187 Dąbrówka  

ul. Główna 34 

Rozebranie elementów 
dachu, wykonanie wieńca i 

nowego gzymsu, 
wymurowanie ubytków 

cegieł w ścianach 
szczytowych, remont 

konstrukcji dachu - elementy 
drewniane, nową dachówkę, 

remont stropów drewnianych, 
dotyczy również obory, 

wykonanie tynków 
zewnętrznych wewnętrznych 

287 056,00 250 000,00 87% 

83/D 
/2012 

Zgromadzenie Sióstr  
św. Elżbiety  

III Zakonu Regularnego  
św. Franciszka      

 
43-400 Cieszyn  
ul. Katowicka 1 

Zespół Klasztorno 
- Szpitalny 

Zgromadzenia 
Sióstr św. Elżbiety 

Renowacja 6 szt. drzwi 
zewnętrznych 

61 500,00 30 750,00 50% 

84/D 
/2012 

Diecezja Gliwicka  
                                                      

44-100 Gliwice  
ul. Łużycka 1 

Zespół Klasztorno 
- Pałacowy  

 
 

Rudy 

Etap IV i V Pałac Opata - 
konserwacja elewacji 

południowej zewnętrznej - 
odcinek  

a i b tj. demontaż istniejących 
elementów elewacji wraz z 

odczyszczeniem, odsoleniem 
tynku oraz odbiciem , 

odkryciem warstw cegły 
gotyckiej, wzmocnienie rys i 
pęknięć, impregnacja murów 

i wykonanie tynków 
elewacyjnych zewnętrznych z 

malowaniem. Renowacje 
elementów sztukateryjnych z 
piaskowca z impregnacją i 

paterowaniem wraz z 
rekonstrukcją kamiennej 

balustrady tarasowej 

564 062,00 150 000,00 26,59% 

85/D 
/2012 

Parafia 
Rzymskokatolicka                                       
p.w. św. Apostołów  

Piotra i Pawła 
 

40-066 Katowice  
ul. Mikołowska 32 

Kościół p.w. św. 
Apostołów Piotra i 

Pawła 

Renowacja elewacji wieży 
kościoła poniżej kopuły. 

Zadanie polega na likwidacji 
zagrożeń spowodowanych 

osypującymi się  
i wypadającymi elementami 

ceramicznymi wystroju 
sztukatorskiego, wykonaniu 

klejenia pęknięć murów, 
wzmocnienia osłabionego,  
rozsypującego się materiału 
ceramicznego, oczyszczeniu 

lica elewacji, wymianie 
uszkodzonych kształtek, 
wymianie spoinowania, 
wymianie zmurszałego 

wystroju sztukatorskiego, 
uzupełnieniu ubytków, 

scaleniu kolorystycznemu 
oraz hydrofobizacji całej 

elewacji 

2 126 
167,14 

500 000,00 23,52% 



86/D 
/2012 

Parafia 
Rzymskokatolicka                      
p.w. Świętej Trójcy  

                                                   
41-902 Bytom  

ul. Kwietniewskiego 1 

Nagrobek ks. 
Józefa Szafranka 

na Cmentarzu 
"Mater Dolorosa" 

 
 41-902 Bytom  
ul. Piekarska 71 

Prace konserwatorskie w 
kamieniu przy nagrobku - 

odczyszczenie, odgrzybienie, 
izolacja pionowa, 

uzupełnienie ubytków, 
spoinowanie,  impregnacja 

31 867,44 15 933,72 50% 

87/D 
/2012 

Parafia Ewangelicko - 
Augsburska   

                                                     
41-600 Świętochłowice                                    
ul. Ks. Leopolda Raabe 

1 

Zespół witraży 
ornamentalnych  

 
w kościele 

ewangelicko-
augsburskim 

Konserwacja witraży 56 811,39 28 000,00 49,28% 

88/D 
/2012 

Parafia 
Rzymskokatolicka                                    

p.w. św. Jana 
Chrzciciela 

 
44-172 Poniszowice  

ul. Parkowa 5 

Kościół  p.w. św. 
Jana Chrzciciela z 

dzwonnicą 

Wymiana pokrycia z gontu i 
więźby dachu wraz z 

wymianą konstrukcji ścian 
belek podwalinowych i 

budową fundamentów pod 
nawą główną i prezbiterium 

kościoła  
z pełnym zabezpieczeniem 
bitumicznym pionowym i 

konserwacyjnym 
przeciwogniowym wraz z 

wykonaniem posadzki 
wewnętrznej wokół sobót 

kościelnych. Prace 
konserwatorskie wraz  

z wymianą części kaplicy 
bocznej 

457 154,36 75 000,00 16,41% 

89/D 
/2012 

Parafia 
Rzymskokatolicka                                   
p.w. Wszystkich 
Świętych Sieroty 

   
44-187 Wielowieś   
ul. Kościelna 19 

Kościół  p.w. św. 
Wawrzyńca  

 
Zacharzowice  
ul. Wiejska  

44-187 Wielowieś 

Prace remontowo-
konserwatorskie - etap 

końcowy 
403 508,27 80 000,00 19,80% 

90/D 
/2012 

Parafia 
Rzymskokatolicka                                

p.w. św. Marii 
Magdaleny 

 
41-503 Chorzów  

ul. Bożogrobców 31 

Kościół p.w. św. 
Marii Magdaleny  

 

Roboty rem-kons. Murów 
prezbiterium pomiędzy 
dachem prezbiterium a 

dachami kaplic bocznych 

99 408,22 45 000,00 45,27% 

91/D 
/2012 

Parafia 
Rzymskokatolicka  
p.w. Ap. Szymona i 

Judy Tadeusza  
                                              

42-310 Żarki  
ul. Leśniowska 1 

Kościół p.w. św. 
Ap. Szymona  

i Judy Tadeusza 
Odnowienie elewacji 155 081,08 31 016,21 20% 

92/D 
/2012 

Parafia Ewangelicko - 
Augsburska  

 
42-200 Częstochowa  

ul. Śląska 20 

Kościół 
Ewangelicko - 

Augsburski 

Naprawa oraz izolacja ścian 
fundamentowych - prace 

zewnętrzne, prace remontowe 
wewnętrzne, remont 

balkonów, remont schodów 
zewnętrznych, renowacja 

więźby dachowej 

890 152,27 890 152,27 100% 



94/D 
/2012 

Parafia 
Rzymskokatolicka  
p.w. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa  

                                                
41-946 Piekary Śląskie   

ul. Górnicza 30 

Kościół p.w. 
Najświętszego 

Serca Pana Jezusa 

Sporządzenie programu 
postępowania 

konserwatorskiego: 
uzyskanie zezwolenia ŚWKZ 

w Katowicach, wykonanie 
odsłonięcia dobrze 

zachowanej polichromii na 
ścianach prezbiterium do 
wysokości 3 m, tj. do linii 
gzymsu podokiennego - 

pierwszy etap prac, 
sporządzenie dokumentacji 

powykonawczej z 
zaleceniami 

konserwatorskimi w zakresie 
dalszego postępowania 

147 600,00 73 800,00 50% 

95/D 
/2012 

Parafia 
Rzymskokatolicka  
p.w. Św. Karola 

Boromeusza    
 

34-332 Koszarawa 100 

Organy i prospekt 
 

 z  kościoła p.w. 
św. Karola 

Boromeusza 

Prace demontażowo -
konserwacyjne 

poszczególnych elementów 
organów tj. traktury, 
kontuaru, piszczałek i 

wiatrownic. Wykonanie 
nowego miecha wraz   

z regulatorem i 
zainstalowanie go wewnątrz 
lub obok szafy organowej, 

montaż dmuchawy 
cichobieżnej Lauichuff oraz 

intonacje  
i strojenie 

103 160,00 51 580,00 50% 

98/D 
/2012 

Fundacja "Brama 
Cukermana" 

reprezentowana przez 
osobę prywatną 

 
42-500 Będzin  

Al. Kołł ątaja 24/28 

Polichromie 
 

 z Domu Modlitw 
tzw. Bramy 
Cukermana  

 
42-500 Będzin  

ul. Kołłątaja 24/28 

Demontaż starych okien, 
ościeżnic  

i parapetów. Montaż okien 
nowych  

z odtworzeniem oryginalnych 
podziałów okien w postaci 

szprosów krzyżowych  
- konstrukcyjnych 

9 941,40 4 941,40 49,71% 

99/D 
/2012 

Parafia 
Rzymskokatolicka                                             

p.w. Św. Pawła 
Apostoła   

                                                  
41-809 Zabrze                                                 

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 
67B 

Kościół p.w. św. 
Pawła Apostoła 

Przeprowadzenie remontu 
pokrycia dachowego wraz z 

renowacją sygnatury kościoła 
738 127,85 184 531,96 25% 

100/D 
/2012 

Parafia 
Rzymskokatolicka    

p.w. św. Wawrzyńca 
  

43-195 Mikołów - 
Mokre  

ul. Zamkowa 4 

Kościół p.w. św. 
Wawrzyńca 

Kontynuacja prac nad 
renowacją estetyczno  
- techniczną elewacji 

602 962,54 301 481,26 50% 



101/D 
/2012 

Osoby prywatne 

Budynek Bractwa 
Kurkowego 

 
42-600 Tarnowskie 

Góry  
ul. Kościuszki 5 

Remont elewacji południowej 
i wschodniej poprzez 
usunięcie tynków i 
odsłonięcie murów 

ceglanych, czyszczenie 
elewacji ceglanej, usunięcie 

spoin, reprofilacja 
uszkodzonych cegieł, pełne 

spoinowanie wątku ceglanego 
i impregnacja z 

hydrofobizacją oraz wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej 

137 386,30 68 693,15 50% 

103/D 
/2012 

Parafia 
Rzymskokatolicka                                                             
p.w. św. Apostołów 

Piotra i Pawła 
 

 Brzozowice - Kamień                                                         
41-949 Piekary Śląskie                           
ul. Bpa Nankiera 221 

Kościół p.w. św. 
Apostołów Piotra i 

Pawła 

Odczyszczenie powierzchni 
elewacji ceglanej metodą 
mechaniczną, impregnacja 

preparatem bakterio i 
grzybobójczym, wymiana 
osłabionego spionowania, 

przemurowanie fragmentów 
elewacji, kitowanie ubytków, 

wzmocnienie strukturalne 
cegieł, oczyszczenie, 

uzupełnienie i malowanie 
tynku, hydrofobizacja 
elewacji, oczyszczenie 

elementów metalowych i ich 
powtórne malowanie, 

wymiana murłat i częściowe 
deskowanie, wzmocnienie 

krokwi, impregnacja 
elementów drewnianych, 

przemurowanie muru 
kolankowego, wymiana 
obróbek blacharskich i 

systemu orynnowania na 
wykonanie z blachy 

miedzianej, konserwacja 
drzwi drewnianych i 
drzwiczek na wieży 

1 308 
635,33 

1 308 
635,33 

100% 



104/D 
/2012 

Diecezja Bielsko – 
Żywiecka 

 
43-300 Bielsko-Biała                             
ul. Żeromskiego 5-7 

Budynek wraz z 
wewnętrznym 
podwórkiem 

  
43-300 Bielsko-

Biała   
ul. Schodowa 2  

i Wł. Sikorskiego 7 

Roboty fundamentowe: 
naprawa fundamentów, 

osuszenie i odgrzybienie, 
wykonanie izolacji 

przeciwwilgociowej, ściany: 
naprawa ubytków, osuszenie i 

odgrzybienie, wykonanie 
belek nadprożowych, 

odkrycie i konserwacja 
różnych wątków ceglanych i 
kamiennych wskazujących na 
historyczne zmiany kształtu 
obiektu. Stropy: naprawa 
istniejących elementów 

konstrukcyjnych, 
wzmocnienie stropów, 

wykonanie niezbędnych 
belek konstrukcyjnych. Prace 
wewnętrzne: tynki wymiana, 
odtworzenie z zachowaniem 

kolorystyki w 
pomieszczeniach, gdzie 

można było ustalić 
oryginalną kolorystykę. 

Podłoża pod posadzki oraz 
konserwacja zachowanych 

elementów posadzki, 
konserwacja i odtworzenie 
drewnianych podestów i 

balustrady wraz ze 
wzmocnieniem stalowej 
konstrukcji wewnętrznej 
ganków, konserwacja i 

uzupełnienie kamiennych 
schodów wewnętrznych, 

konserwacja i odtworzenie 
zabytkowej balustrady 

wewnętrznej, konserwacja i 
uzupełnienie ubytków krat 

okiennych w piwnicy, zakup i 
montaż instalacji 

antywłamaniowej, ppoż. 
Prace zewnętrzne: drenaż 
opaskowy,  odgromienie, 

odprowadzenie wód 
deszczowych, całkowite 

odtworzenie tynków 
zewnętrznych z 

uwzględnieniem oryginalnej 
kolorystyki, odtworzenie 

gzymsów i dekoracji elewacji 
w miejscach w których 

występowały, konserwacja 
zachowanych detali, 
kamiennego gzymsu 
zwieńczającego oraz 
zachowanego cokołu. 

Całkowite odtworzenie okien, 
stolarki drzwiowej 

2 069 
925,00 

724 473,75 35% 



105/D 
/2012 

Osoby prywatne 
Domek Myśliwski 

 
 Babice 

Prace projektowe dotyczące 
zabezpieczenia, remontu i 

adaptacji Domku 
Myśliwskiego. Prace 

zabezpieczające - remontowe 
całego obiektu 

782 645,76 782 645,76 100% 

106/D 
/2012 

Osoby prywatne 

Budynek Bractwa 
Kurkowego  

 
42-600 Tarnowskie 

Góry  
ul. Kościuszki 5 

Wymiana pokrycia 
dachowego na dachówkę 
ceramiczną karpiówkę na 
całości budynku, roboty 

rozbiórkowe, zabezpieczenie  
i renowacja więźby, prace 

pokrywcze, wymiana 
instalacji odgromowej, 
obróbki blacharskie - 
wykonanie nowych 

blacharskich z odpowiednio 
wyprofilowanymi 

kapinosami, montaż rynien i 
rur spustowych, montaż 

systemowych stopni oraz ław 
kominiarskich w kolorze 

zakładanej dachówki 
ceramicznej 

113 810,19 56 905,10 50% 

107/D 
/2012 

Politechnika Śląska   
                                             

44-100 Gliwice   
ul. Akademicka 2A 

Budynek Wydziału 
Technologii 
Inżynierii 

Chemicznej 
Politechniki 
Śląskiej  

 
44-100 Gliwice  

ul. Ks. M. Strzody 
9 

Remont elewacji wieży 
ceglanej w budynku 

"Czerwonej Chemii " ETAP 
II (Kontynuacja) oraz 

wykonanie prac 
konserwatorskich 

płaskorzeźb zgodnie z 
programem postępowania 

konserwatorskiego 

442 050,00 221 025,00 50% 



108/D 
/2012 

Gmina i Miasto  
Czerwionka-Leszczyny  

  
44-230 Czerwionka-

Leszczyny                          
ul. Parkowa 9 

Budynek 
mieszkalny  

 
44-230 

Czerwionka-
Leszczyny  

ul. Mickiewicza 11 

Wymiana pokrycia 
dachowego z dachówki na 

nową dachówkę ceramiczną 
typu karpiówka w kolorze 

naturalnej czerwieni, 
układanej w koronkę. 

Wymiana łacenia i 
uszkodzonych elementów 

konstrukcji dachu. Wymiana 
okien dachowych oraz okien 
zintegrowanych z konstrukcją 
dachu na poziomie I piętra, 

przy odtworzeniu okna 
powiekowego (wole oczko). 

Wymiana instalacji 
odgromowej, rynien, rur 
spustowych oraz obróbek 

blacharskich. Remont 
kominów, montaż ław 

kominiarskich, wymiana 
wyłazu kominiarskiego, 

ułożenie drabinek 
przeciwśniegowych, 

wymiana uszkodzonych i 
zalanych sufitów w klatkach 

schodowych wraz z 
odeskowaniem, 

wyprowadzenie pionów 
kanalizacyjnych ponad dach 
budynku i montaż kominków 

wywiewnych 

151 816,25 75 908,12 50% 

109/D 
/2012 

Gmina i Miasto  
Czerwionka-Leszczyny  

  
44-230 Czerwionka-

Leszczyny                              
ul. Parkowa 9 

Budynek 
mieszkalny  

 
44-230 

Czerwionka-
Leszczyny  

ul. Hallera 2 

Wymiana pokrycia 
dachowego z dachówki na 

nową dachówkę ceramiczną 
typu karpiówka w kolorze 

naturalnej czerwieni, 
układanej w koronkę. 

Wymiana łacenia i 
uszkodzonych elementów 

konstrukcji dachu. 
Uzupełnienie i częściowa 
wymiana stolarki okiennej 

lukarn i wolich oczek. 
Wymiana instalacji 

odgromowej, rynien, rur 
spustowych oraz obróbek 

blacharskich. Remont 
kominów, montaż ław 

kominiarskich, wymiana 
wyłazu kominiarskiego, 

ułożenie drabinek 
przeciwśniegowych 

191 663,90 95 831,95 50% 



110/D 
/2012 

Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej  
w Czerwionce-
Leszczynach     

 
44-230 Czerwionka-

Leszczyny                             
ul. Ligonia 5c  

Budynek 
mieszkalny 

  
44-230 

Czerwionka-
Leszczyny  

ul. Mickiewicza 3 

Wymiana pokrycia 
dachowego (wraz  

z łatami) z dachówki na nową 
dachówkę ceramiczną typu 

karpiówka w kolorze 
naturalnej czerwieni, 
układanej w koronkę. 

Wymiana łacenia i 
uszkodzonych elementów 

konstrukcji dachu. 
Odtworzenie okna 

powiekowego (wole oczko). 
Wymiana instalacji 

odgromowej, rynien, rur 
spustowych oraz obróbek 

blacharskich. Remont 
kominów, wymiana ław 
kominiarskich, wymiana 
wyłazu kominiarskiego, 

ułożenie drabinek 
przeciwśniegowych, 

wymiana uszkodzonych i 
zalanych sufitów w klatkach 

schodowych 

173 359,30 86 679,65 50% 

111/D 
/2012 

Zarząd Budynków 
Komunalnych    

                                   
42-600 Tarnowskie 

Góry                                   
ul. Legionów 37c 

Budynek 
mieszkalny 

  
42-600 Tarnowskie 

Góry  
ul. Gliwicka 5 

Konserwacja i remont więźby 
dachowej, naprawa 

uszkodzonego muru pod 
murłatą, częściowa wymiana 
pokrycia dachowego na nową 

identyczną z oryginalną 
dachówkę ceramiczną 
zakładkową, remont 

kominów,  wykonanie i 
montaż stopni i ławy 

kominiarskiej, wymiana 
obróbek blacharskich, 
wymiana rynien i rur 

spustowych na nowe z blachy 
tytanowo - cynkowej w 

naturalnym kolorze blachy 

106 658,72 53 329,36 50% 



112/D 
/2012 

Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej  
w Czerwionce-
Leszczynach 

                                   
44-230 Czerwionka 

Leszczyny                             
ul. Ligonia 5c  

Budynek 
mieszkalny 

  
44-230 

Czerwionka-
Leszczyny ul. 
Wolności 5 

Wymiana pokrycia 
dachowego (wraz  

z łatami) z dachówki na nową 
dachówkę ceramiczną typu 

karpiówka w kolorze 
naturalnej czerwieni, 
układanej w koronkę. 
Wymiana rynien, rur 

spustowych oraz obróbek 
blacharskich. Wymiana 

uszkodzonych elementów 
konstrukcji skrzynek 
dachowych wraz z 

deskowaniem, wymiana 
desek czołowych i skrajnych 

malowanych w kolorze  
"palisander". Naprawa 

kominów ponad dachem z 
cegły klinkierowej,  

uzupełnienie tynków 
kominów pod dachem wraz z 
białkowaniem, montaż ław 

kominiarskich ocynkowanych 
- systemowych ,wymiana 

trzech  wyłazów 
kominiarskich , wymiana 

okien dachowych 

134 358,39 67 179,19 50% 

113/D 
/2012 

Zarząd Budynków 
Komunalnych 

                                                    
42-600 Tarnowskie 

Góry                   
ul. Legionów 37c 

Budynek 
mieszkalny  

 
42-600 Tarnowskie 

Góry  
ul. Gliwicka 5 

Remont elewacji. Zbicie 
tynków w miejscach 

uszkodzeń, przemurowanie 
spękań, przemurowanie 

nadproży, nałożenie nowego 
tynku, odtworzenie detali 

architektonicznych - opasek 
okiennych, gzymsów, remont 

schodów zewnętrznych, 
wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej z zachowaniem 
istniejących podziałów oraz 
detalu architektonicznego, 
montaż nowych obróbek 

blacharskich z blachy 
tytanowo - cynkowej 

249 735,86 124 867,93 50% 

114/D 
/2012 

Zarządca Wspólnoty – 
osoba prywatna 

 

Budynek 
mieszkalny 

  
41-500 Chorzów  
ul. Katowicka 60 

Remont elewacji, remont - 
wymiana poszycia 

dachowego, remont klatki 
schodowej - remont tynków, 
płytek ściennych i schodów 

128 400,00 64 200,00 50% 



115/D 
/2012 

Komunalny Zakład 
Gospodarki 

Mieszkaniowej 
                                   

40-126 Katowice 
 ul. Grażyńskiego 5 

Budynek 
mieszkalny 

  
40-126 Katowice    
ul. Wesołowska 

5/2 

Remont dachu: wymiana 
pokrycia dachowego z 

dachówki karpiówki krytej  
w koronkę, rozbiórka wtórnej 

lukarny, wprowadzenie 
lukarn zg. z projektem, 

wymiana całkowita łacenia 
dachu na nowe deskowanie 

pełne, wymiana i 
wzmocnienie drewnianych 

elementów więźby dachowej, 
wprowadzenie nowych 

elementów konstrukcyjnych: 
słupów, jętek, ułożenie 

paraizolacji i wykończenie 
poddasza ogniowymi płytami 

gipsowo - kartonowymi, 
wymiana wszystkich obróbek 

blacharskich, rur i rynien 

122 091,42 61 045,71 50% 

116/D 
/2012 

Komunalny Zakład 
Gospodarki 

Mieszkaniowej 
                                   

40-126 Katowice  
ul. Grażyńskiego 5 

Budynek 
mieszkalny  

 
40-126 Katowice    
ul. Antoniego 5 

Remont dachu: wymiana 
pokrycia dachowego z 

dachówki karpiówki krytej  
w koronkę, rozbiórka wtórnej 

lukarny, wprowadzenie 
lukarn zg. z projektem, 

wymiana całkowita łacenia 
dachu na nowe deskowanie 

pełne, wymiana i 
wzmocnienie drewnianych 

elementów więźby dachowej, 
wprowadzenie nowych 

elementów konstrukcyjnych: 
słupów, jętek, ułożenie 

paraizolacji i wykończenie 
poddasza ogniowymi płytami 

gipsowo - kartonowymi, 
wymiana wszystkich obróbek 

blacharskich, rur i rynien 

162 717,24 81 358,62 50% 

117/D 
/2012 

Miasto Katowice- 
Komunalny Zakład 

Gospodarki 
Mieszkaniowej 

                                   
40-126 Katowice  

ul. Grażyńskiego 5 

Budynek 
mieszkalny  

 
40-126 Katowice    
ul. Wesołowska 2 

Remont dachu: wymiana 
pokrycia dachowego z 

dachówki karpiówki krytej w 
koronkę, rozbiórka wtórnej 

lukarny, wprowadzenie 
lukarn zg. z projektem, 

wymiana całkowita łacenia 
dachu na nowe deskowanie 

pełne, wymiana i 
wzmocnienie drewnianych 

elementów więźby dachowej, 
wprowadzenie nowych 

elementów konstrukcyjnych: 
słupów, jętek, ułożenie 

paraizolacji i wykończenie 
poddasza ogniowymi płytami 

gipsowo - kartonowymi, 
wymiana wszystkich obróbek 

blacharskich, rur i rynien 

262 839,91 131 419,95 50% 



118/D 
/2012 

Parafia 
Rzymskokatolicka                                       

p.w. św. Wawrzyńca 
                                          

41-807 Zabrze  
ul. Mariacka 1 

Kościół  p.w. św. 
Wawrzyńca 

Zakres projektu obejmuje 
przeprowadzenie kapitalnego 
remontu elewacji i pokrycia 
dachowego oraz odtworzenie 
instalacji odgromowej wieży 

wraz z elewacją frontową 
budynku kościoła 

1 293 
480,38 

323 370,10 25% 

119/D 
/2012 

Parafia 
Rzymskokatolicka                                          

p.w. św. Jana 
Chrzciciela 

                                        
44-105 Gliwice   
ul. Elsnera 21 

Kościół p.w. 
Narodzenia NMP 

 
 42-677 Szałsza  
ul. Kościelna 

Wykonanie instalacji 
elektrycznych wewnętrznych, 

instalacji sygnalizacji 
włamania i napadu, instalacji 

sygnalizacji pożaru 

118 800,09 57 024,00 48% 

120/D 
/2012 

Kopalnia Węgla 
Kamiennego "GUIDO" 

 
41-800 Zabrze  
ul. 3 Maja 93 

Zespół Zabudowy 
dawnej Kopalni 
"Królowa Luiza"  

 
(obecnie Skansen 

Górniczy 
„Królowa Luiza") -

Budynek 
nadszybia szybu 
Carnall, część 

budynku 
kompresorów  

i rozdzielni 6kV 

Remont budynku nadszybia 
szybu Carnall oraz budynku 
stacji sprężarek i rozdzielni 6 

kV  Zabytkowej Kopalni 
Węgla Kamiennego "Guido" 

w Zabrzu 

1 438 
532,73 

715 000,00 49,70% 

121/D 
/2012 

Państwowa Szkoła 
Muzyczna  

I i II  stopnia im. 
Ignacego Paderewskiego 

                                                                     
434-400 Cieszyn  
ul. Zamkowa 3 

Zamek (Pałac 
Myśliwski 

Habsburgów) 
 

obecnie siedziba 
Państwowej 

Szkoły Muzycznej 
Cieszyn 

Stabilizacja konstrukcji, 
odnowienie tynków  

i okładzin, wymiana okien, 
drzwi, rynien i rur 

spustowych,  wykonanie 
izolacji przeciwwilgociowych 

913 138,77 240 671,44 26% 

122/D 
/2012 

Wspólnota 
Mieszkaniowa                                              

" 7 Kamienic i św. 
Barbary 1"   

                                     
42-200 Częstochowa                                         
ul. 7 Kamienic 29/3A 

Budynek 
mieszkalny  

 
42-200 

Częstochowa  
ul. 7 Kamienic 29 

Prace remontowo - 
konserwatorskie dotyczące 

tynków wraz ze sztukateriami 
na obu elewacjach 

frontowych od  
ul. 7 Kamienic oraz św. 

Barbary - usunięcie 
wadliwych tynków, nałożenie 
nowych także renowacyjnych 

z pomalowaniem. 
Kompleksowe prace 

konserwatorskie kamiennego 
portalu od ul. 7 Kamienic 
oraz figury św. Barbary 
znajdującej się w niszy  
w narożu obu elewacji 

222 692,64 90 000,00 40,41% 

123/D 
/2012 

Parafia 
Rzymskokatolicka                                         

p.w. św. Bartłomieja 
Apostoła 

 
 Żuraw   

42-253 Janów   
ul. Kościelna 9 

Ołtarz Główny 
 

 z kościoła  
p.w. św. 

Bartłomieja Ap. 

Pełen zakres prac 
konserwatorskich, techniczno 
- estetycznych całego ołtarza 

głównego 

252 197,26 110 000,13 43,62% 



124/D 
/2012 

Parafia 
Rzymskokatolicka                                                    
p.w. św. Doroty  

 
42-248 Przyrów  

ul. Częstochowska 1 

Kościół p.w. św. 
Mikołaja  

 
Przyrów 

Dokończenie prac 
konserwatorskich 

polegających na spoinowaniu 
fugi na ścianie prezbiterium 

oraz jej hydrofobizacja. 
Wykonanie drzwi 

drewnianych z okuciami na 
ścianie północnej wieży oraz 
okna metalowego okrągłego 

na elewacji prezbiterium. 
Dodatkowo wykonana 

zostanie izolacja 
przeciwwilgociowa 

fundamentów (pionowa i 
pozioma) z opaską 

drenażowa 
 i odprowadzeniem wody do 

studzienek 

205 433,65 164 346,92 80% 

125/D 
/2012 

Centrala Zaopatrzenia 
Hutnictwa S.A.  

 
40-955 Katowice  

ul. Lompy 14 

Budynek Biurowy 
Syndykatu 

Polskich Hut 
Żelaznych  

 
40-955 Katowice  
ul. Józefa Lompy 

14 

Wykonanie elewacji 
zewnętrznej od strony ul. 
Powstańców i HPR u w 

systemie REMERS 

590 000,00 295 000,00 50% 

126/D 
/2012 

Konwent Zakonu 
Bonifratrów  

                                                 
43-400 Cieszyn                                            

Pl. Ks. Józefa Londzina 
1 

Mur przy 
klasztorze Ojców 

Bonifratrów 
  

Cieszyn 

Całkowita rekonstrukcja 294 247,08 60 000,00 20,39% 

127/D 
/2012 

Parafia 
Rzymskokatolicka                     

p.w. św. Bartłomieja 
Apostoła     

                                     
42-421 Włodowice  
ul. Krakowska 1 

Ołtarz Główny  
 

w kościele p.w. 
św. Bartłomieja 

Ap. 

Kompleksowa konserwacja 
ornamentów roślinnych, 
impregnacja strukturalna 

drewna, oczyszczenie złoceń 
ze szlagmetalu, konserwacja 
zachowanych oryginalnych 

złoceń i srebrzeń, 
rekonstrukcja części 

pozłacanych wraz z gruntami. 
Konserwacja rzeźb: 

oczyszczenie, impregnacja, 
uzupełnienie ubytków oraz 

scalenie kolorystyczne. 
Konserwacja obrazów wraz  

z ich dublażem i wykonaniem 
nowych 

448 774,73 150 000,00, 33,43% 

128/D 
/2012 

Parafia Ewangelicko-
Augsburska   

                                                
44-300 Wodzisław 

Śląski                                      
ul. ks. Pawła Pośpiecha 

1A 

Kościół   
 

44-300 Wodzisław 
Śląski  

ul. Minorytów 

Przywrócenie pierwotnego 
poziomu posadzki, 
wykonanie pełnej 

konserwacji technicznej i 
estetycznej ścian oraz 

wykonanie rekonstrukcji 
gotyckiego sklepienia w 

partii prezbiterium 

1 114 
615,39 

1 114 
615,39 

100% 



129/D 
/2012 

Zakład Budynków 
Miejskich  
Sp. z o.o.    

                                                  
43-400 Cieszyn  
ul. Liburnia 2a 

Budynek 
mieszkalno-
usługowy 

 
43-400 Cieszyn  
ul. Głęboka 1 

Remont elewacji frontowej i 
podwórzowej 

129 527,62 64 763,81 50% 

131/D 
/2012 

Parafia 
Rzymskokatolicka                                                       
p.w. św. Apostołów 

Piotra i Pawła      
                           

       44-100 Gliwice  
ul. Jana Pawła II nr 5 

Kościół p.w. św. 
Apostołów Piotra i 

Pawła 

Prace remontowo - 
konserwatorskie fragmentu 

wieży 
217 461,55 108 730,78 50% 

132/D 
/2012 

Gmina Gorzyce   
                                                    

44-350 Gorzyce 
 ul. Kościelna 15 

Budynek 
mieszkalny  

 
Gorzyczki 
ul. Leśna 5 

44-350 Gorzyce 

Wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej ścian 

fundamentowych, instalacji 
drenażowej, wykonanie 

nowych tynków 
zewnętrznych oraz 

czyszczenie fragmentów 
elewacji z cegły licowej, 

wymiana stolarki okiennej 
oraz zewnętrznej drzwiowej, 
wykonanie remontu więźby 
dachowej, remont poddasza 
wraz z wymianą pokrycia 

dachowego, remont 
kominów, wykonanie 

nowego systemu 
odwodnienia dachu (rynny, 
rury spustowe) wykonanie 
docieplania powierzchni 

poddasza oraz lukarn, remont 
schodów zewnętrznych, 

wykonanie instalacji 
odgromowej 

515 945,84 257 972,92 50% 

134/D 
/2012 

Parafia Ewangelicko - 
Augsburska   

                                          
41-400 Mysłowice  
ul. Powstańców 17 

Kościół 
Ewangelicko-
Augsburski 

Wykonanie i montaż szyby 
zespolonej  

i odtworzenie kraty 
zabezpieczającej  

w oknach dolnych nawy 
głównej kościoła parafialnego 

44 198,82 22 000,00 49,76% 

135/D 
/2012 

Zgromadzenie Sióstr 
Antonianek    

 
42-200 Częstochowa  

ul. 7 Kamienic 15 

Kamienica  
 

42-200 
Częstochowa   

ul. 7 Kamienic 15 

Inwentaryzacja budowlana, 
opinia rzeczoznawcy 

budowlanego, projekt arch. 
budowlany, projekt 

konstrukcyjny, projekt elektr. 
(inst. wewnętrznej), projekt 

sanitarny (inst. wewnętrznej), 
uzgodnienia wymagane 
prawem budowlanym i 
decyzji o warunkach 

zabudowy, mapę do celów 
projektowych, kosztorysy 

w/w projektów 

36 900,00 18 450,00 50% 



136/D 
/2012 

Gmina Kochanowice 
                                                 

42-713 Kochanowice  
ul. Wolności 5 

Zespół zabudowań 
dawnego folwarku 

Zabytkowa 
Ujeżdżalnia  

 
Kochcice 

Konstrukcja drewniana 
więźby, ułożenie nowego 

pokrycia dachowego 
443 266,54 180 189,00 8,63% 

 
 


