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LISTA PRZYZNANYCH REFUNDACJI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA PRACE 

KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH 

WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW, WYPŁACONYCH W 2011 ROKU.  
 

Numer 

wniosku 
Wnioskodawca Obiekt Wykonane zadanie 

Całkowity koszt 
zadania 

 

Wypłacona 
kwota dotacji 

 

Udział 

dotacji 
w całkowitych 

kosztach 

w % 

2 

Czeladzkie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego 

Sp. z o.o.                   
Czeladź ul. Wojkowicka 2 

 

Budynek mieszkalny 

Czeladź ul. Kościuszki 18 
 

Rozbiórka oraz roboty konstrukcyjne 

budowlane, dach, stolarka okienna i 

drzwiowa, wewn. inst. gazowa i 
centralnego ogrzewania wraz z 

kotłownią, wew. inst. wod-kan.  

Wew. Inst. elektryczna wraz z inst. 
odgromową 

 

102 254,02 

brutto 

50 000,00 

brutto 
48,90 % 

3 

Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Wszystkich Świętych 

44-340 Łaziska Rybnickie 
ul. Kopernika 2 

 

Kościół  parafialny 

drewniany z XVI w  

Łaziska Rybnickie              
ul. Powstańców Śl. 124 

 

Remont więźby dachowej kościoła, 

remont drewnianej konstrukcji wieży 
kościoła, wymiana pokrycia z 

gontów na nowe na dachu oraz 

wieży 
 

313 360,67 

brutto 

160 000,00 

brutto 
51,06 % 

5 

Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Św. Elżbiety 

Węgierskiej                       
32-520 Jaworzno-

Szczakowa                        

 ul. Sobieskiego 1 
 

Budynek Kościoła 

parafialnego oraz jego 
najbliższe otoczenie z 

drzewostanem i 

murowanym ogrodzeniem  
Jaworzno-Szczakowa        

ul. Sobieskiego 1 

 

Remont dachu budynku 
zabytkowego kościoła 

 

456 815,13 

brutto 

86 150,00 

brutto 
18,86 % 

6 

Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Św. Wita, Modesta       

 i Krescencji                      
47-480 Pietrowice Wielkie 

ul.1 Maja 29 

 

Kościół Parafialny p.w. 

Św. Wita, Modesta i 

Krescencji w 
Pietrowicach Wielkich     

ul. 1 Maja 28 

 

Rekonstrukcja pięciu par drzwi i 

dwóch okien (do 

kostnicy),wykonanie izolacji 
poziomej metodą iniekcji 

ciśnieniowej w kościele parafialnym 

 

83 161,14 
brutto 

40 000,00 
brutto 

48,10 % 

8 

Parafia Rzymskokatolicka 

p.w.  Świętej Trójcy          
41-902 Bytom ul. 

Kwietniewskiego 1 

 

Instrument muzyczny 
(organy i prospekt ) w 

Kościele na cmentarzu 

"MATER DOLOROSA" 
Bytom ul. Piekarska 71 

 

Prace konserwatorskie przy 
remoncie organów 

 

50 000,00 

brutto 

20 000,00 

brutto 
40 % 

11 

Zgromadzenie Córek Maryi 
Wspomożycielki (Siostry 

Salezjanki ) Inspektoria 

Warszawska                                
05-092 Łomianki               

ul. Warszawska 152 

 

Pałacyk Baildonów w 

Pogrzebieniu 
 

Naprawa, wzmocnienie konstrukcji i 

pokrycia dachu budynku 
 

284 002,98 

brutto 

50 000,00 

brutto 
17,61 % 

12 
Osoba prywatna 

 

Budynek Mieszkalny              
40-063 Katowice                        

ul. Żwirki i Wigury 15 

 

Wymiana stolarki okiennej w lokalu 

mieszkalnym 
 

5 925,10 

brutto 

2 500,00 

brutto 
42,19% 

14 

Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Św. Krzyża                

41-908 Bytom-Miechowice          
ul. ks .Jana Frenzla 42 

 

Rzeźba Teodora Kalidego 

"Madonna z 

Dzieciątkiem” 1860r 

ustawiona w kościele p.w. 
Św. Krzyża w Bytomiu-

Miechowicach 

 

Wykucie wtórnych, wadliwie 
wykonanych uzupełnień, 

odtłuszczenie powierzchni, 

oczyszczenie zabrudzeń, 
uzupełnienie ubytków, odtworzenie 

brakujących fragmentów 

analogicznie do oryginalnej formy, 
cyzelowanie, szlifowanie, 

polerowanie. 

 

8 667,00 

brutto 

4 000,00 

brutto 
46,15 % 



 

23 

Zakład Budynków Miejskich 
w Cieszynie       

Sp. z o.o.                                                                

43-400 Cieszyn                  
ul. Liburnia 2a 

 

Budynek mieszkalny w 

Cieszynie ul. Głęboka 37  
(dawna Armii Czerwonej 

37 ) 

 

Remont elewacji frontowej i 

podwórzowej polegał na zdjęciu 

nakropów cementowych, skuciu 

tynków, odczyszczeniu detali 

architektonicznych, usunięciu 
obróbek blacharskich oraz 

nieużywanych konsolo 

(pozostawiono konsolę do instalacji 
flagi i nr budynku).Wykonano nowe 

tynki cementowo-wapienne i 

renowacyjne (w części dolnej, do 
wysokości gzymsu między 

piętrami).Uzupełniono detale 

sztukatorskie, opaski i gzymsy. 
Wymieniono rurę spustową i 

kolanka. Na elewacji podwórzowej 

poddano kompleksowemu 
remontowi balkon wraz z balustradą. 

Wszystkie przewody schowano pod 

tynkiem. Wymieniono okna, na okna 
typu euro. Cokół wykonano z 

piaskowca breneńskiego i 

zabezpieczono środkami przed 

wilgocią. Elementy architektoniczne 

oraz parapety zabezpieczono przed 

ptakami. Wymieniono metalową 
bramę wejściową na drewnianą oraz 

poddano renowacji bramę na 
podwórzu. Stopnie do budynku i 

lokali użytkowych wyłożono 

wykładzina z granitu 
płomieniowanego o powierzchni 

antypoślizgowej. Całość elewacji 

pomalowano farbami silikatowymi. 
 

73 738,15 

brutto 

36 000,00 

brutto 
48,83 % 

24 

Zakład Budynków Miejskich 

w Cieszynie       

Sp. z o.o.                                                                
43-400 Cieszyn                  

ul. Liburnia 2a 

 

Budynek mieszkalny w 
Cieszynie ul. Górny 

Rynek 11 (dawniej Plac 

Inwalidów 11) 
 

Remont elewacji frontowej polegał 

na zdjęciu nakropów cementowych, 

skuciu tynków, odczyszczeniu detali 
sztukatorskich, usunięciu obróbek 

blacharskich oraz nieużywanych 

konsoli. Wykonano nowe tynki 
cementowo-wapienne i renowacyjne. 

Uzupełniono detale sztukatorskie, 

opaski i gzymsy. Wszystkie 
przewody schowano pod tynkiem. 

Wymieniono okna ( częściowo) wraz 

z parapetami i okna strychowe. 
Cokół wykonano z kamienia 

(piaskowca) breneńskiego i 

zabezpieczono środkami przed 
wilgocią. Elementy architektoniczne 

oraz parapety zabezpieczono przed 
ptakami. Renowacji poddano bramę 

wejściową. Stopnie do budynku i 

lokali użytkowych wyłożono 
okładzina z granitu płominiowanego. 

Całość elewacji pomalowano 

farbami silikatowymi. 
 

30 569,12 
brutto 

12 188,00 
brutto 

39,87 % 



25 

Zakład Budynków Miejskich 

w Cieszynie      

Sp. z o.o.                                                                
43-400 Cieszyn                  

ul. Liburnia 2a 

 

Kamieniczka 

mieszczańska w Cieszynie                       
ul. Ratuszowa 3 

 

Remont elewacji frontowej i 

szczytowej oraz podwórzowej 

polegał na zdjęciu nakropów 

cementowych, skuciu tynków, 

odczyszczeniu detali 
architektonicznych, usunięciu 

obróbek blacharskich oraz 

nieużywanych konsoli 
(pozostawiono konsolę do instalacji 

flagi i nr budynku).Wykonano nowe 

tynki cementowo-wapienne i 
renowacyjne (w części dolnej, do 

wysokości gzymsu między 

piętrami).Uzupełniono detale 
sztukatorskie, opaski i gzymsy. 

Wymieniono rurę spustową i 

kolanka. Na elewacji tylnej 
(podwórzowej) poddano  remontowi 

balkon wraz z balustradą. Wszystkie 

przewody schowano pod tynkiem. 
Wymieniono okna, na okna  euro. 

Cokół wykonano z piaskowca 

breneńskiego, zamocowano przy 

pomocy kutych haków  i 

zabezpieczono środkami przed 

wilgocią. Elementy architektoniczne 
oraz parapety zabezpieczono przed 

ptakami. Poddano renowacji bramę 
wejściową i drzwi na podwórze. 

Wykonano nowe drzwi do komórek 

na węgiel. Stopnie do budynku i 
lokali użytkowych wyłożono        

wykładzina z granitu         

płomieniowanego o    powierzchni 
antypoślizgowej.     Całość elewacji 

pomalowano farbami silikatowymi. 

 

65 676,25 
brutto 

30 000,00 
brutto 

45,68 % 

26 

Parafia Rzymskokatolicka 
p.w. Św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej              44-

180 Toszek ul. Zamkowa 1 
 

instrument muzyczny 

(organy prospekt 

organowy) w kościele 
p.w. Św. Katarzyny Al.. 

W Toszku ul. Zamkowa 1 

 

Demontaż elementów snycerskich i 
ich dezynsekcja ,dezynsekcja 

konstrukcji prospektu, usunięcie 

przemalowań, szlak metalu i brązy, 
impregnacja elementów 

drewnianych, uzupełnienie ubytków 

drewna, dorobienie brakujących 
snycerskich elementów w drewnie, 

uzupełnienie ubytków zaprawy, 

położenie zaprawy pod złocenie, 
rekonstrukcja złoceń złotem, 

zabezpieczenie warstwy malarskiej, 

położenie werniksu końcowego. 
 

44 512,00 
netto 

22 000,00 
netto 

49,43 % 

 
 


