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Działania konserwatorskie powinny mied na celu rewitalizację placu na którym znajdował się 

historycznie kościół parafi ewngelickoausburskiej, autorstwa Bonifacego Witkowskiego. Głównym 

celem prac jest przywrócenie dawnej funkcji przestrzeni jako miejsca spotkao wielokulturowej 

społeczności, jak również upamiętnienie istnienia historycznej budowli zniszczonej w czasie 

bombardowao we wrześniu 1939. 

Ogólne założenia 

Nakazuje się materialne bądź 

niematerialne podkreślenie rangi 

miejsca oraz jej historycznego oraz 

kulturowego znaczenia. 

Nakazuje się unikania rozwiązao 

szkodliwych autentyzmowi, w tym 

wprowadzania funkcji nie 

przystających do historycznego oraz 

kulturowego znaczenia 

opracowywanego terenu.  

Zabrania się lokalizowania 

elementów reklamowych oraz 

oznakowania nie związanego z 

historycznym założeniem. 

Dopuszcza się lokalizowanie elementów małej architektury na całej powierzchni założenia z 

wyłączeniem terenów określonej na rysunku planu jako 2,4 pod warunkiem zachowania zbieżności 

materiałowej oraz stylistycznej z otaczającą historyczną zabudową.  

Nakazuje się  ekspozycję reliktów na obszarze 1,3 lub 4. 

Nie dopuszcza się wprowadzenia zieleni średniej oraz wysokiej (o całkowitej wysokości powyżej 

20cm) na obszarach 1, 4 

Zabrania się malowania oraz używania materiałów elewacyjnych takich jak: PVC, tworzywa sztuczne, 

papodachówka, dachówka, tynku. Nakazuję się zachowanie prawdziwego charakteru użytych 

materiałów. 

 

Na terenie objętym opracowaniem wyróżnia się 5 stref o odmiennym charakterze, które obowiązują 

zapisy znajdujące się poniżej: 

 

 

 



1) Nakazuje się materialne bądź niematerialne zaznaczenie historycznej linii murów, umożliwiające 

jednak wolną komunikację na terenie działki. 

Nie dopuszcza się możliwości zabudowy kubaturowej.  

Nakazuje się podkreślenie linii schodów prowadzących do kościoła. 

Dopuszcza się wytworzenie ciągu zieleni średniej do maksymalnej wysokości 7m w fazie pełnego 

rozwoju. 

Zabrania się malowania oraz używania materiałów elewacyjnych takich jak: PVC, tworzywa sztuczne, 

papodachówka, dachówka, tynku. Nakazuję się zachowanie prawdziwego charakteru użytych  

 

2) Nakazuje się materialne bądź niematerialne podkreślenie zarysów historycznej budowli jak 

również jej historyczne znaczenie- dzwonnica pełniąca funkcję informacyjną (informacja o czasie 

nabożeostwa) . 

Dopuszcza się możliwośd zabudowy kubaturowej, nie przekraczającej więcej niż 2 kondygnacje lub 

14 m wysokości (wysokośd szczytu historycznej dzwonnicy) 

Nakazuje się podkreślenie narożnika działki w sposób znaczeniowy oraz przestrzenny. 

Nakazuje się zachowanie spójności użytych materiałów. 

Należy zniwelowad różnicę terenu pomiędzy otoczeniem a obszarem “2” powstałą w wyniku 

nagromadzenia nasypów ziemnych oraz przywrócid pierwotny poziom użytkowy po 

przeprowadzeniu stosownych badao. 

 

3) Na całym terenie z wyłączeniem pasa o szerokości 6 m od terenów 2, 4 dopuszcza się możliwośd 

zabudowy z wyłączeniem zabudowy kubaturowej do maksymalnej wysokości 4m. Powstała 

zabudowa niekubaturowa możliwa jest do realizacji jedynie w przypadku zabudowy kubaturowej na 

terenach 2, 4 oraz w postaci nie konkurującej znaczeniowo i przestrzennie z wyżej wymienionymi 

zabudowami kubaturowymi. Łączna powierzchnia zabudowy na terenie oznaczonym jako 3 nie może 

przekraczad wartości 80% powierzchni zabudowy 2, 4. 

Na całym terenie z wyłączeniem pasa o szerokości 6 m od terenów 2, 4  dopuszcza się wprowadzenia 

zieleni niskiej, o całkowitej wysokości nie przekraczającej wysokości 150 cm. 

Dopuszcza się utwardzenie terenu pod warunkiem utrzymania spójności z otaczającą teren posadzką 

urbanistyczną. 

 

4)Nakazuje się materialne bądź niematerialne podkreślenie zarysów historycznej budowli. 

Nakazuje się podkreślenie znaczenie kościoła w otaczającej przestrzeni (funkcja dominanty). 



Nakazuje się wyeksponowanie linii biegu historycznego muru oraz fundamentów w sposób 

materialny bądź niematerialny,  oraz ich odpowiednie zabezpieczenie zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej  

Dopuszcza się możliwośd zabudowy kubaturowej, nie przekraczającej więcej niż 2 kondygnacje lub 

14 m wysokości (wysokośd kalenicy historycznego kościoła). Dopuszcza się wyciągnięcie zabudowy 

do 3m poza obrys strefy, jedynie w postaci niematerialnej 

Nakazuje się zachowanie spójności użytych materiałów.  

Zakazuje się rekonstrukcji historycznego założenia. 

Nakazuje się zachowanie historycznej osiowości założenia. 

Zaleca się podkreślenie najważniejszych elementów kompozycji założenia - rytm usytuowania 

podpór wyznaczający nawy, osiowośd założenia. 

Zaleca się się podwyższenie terenu do poziomu użytkowego historycznej posadzki kościoła. 

Należy wyeksponowad relikty z czasów istnienia kościoła oraz zabezpieczyd je przed zniszczeniem. 

 

5) Nie dopuszcza się możliwości zabudowy. 

Dopuszcza się się podkreślenie istnienia kina letniego pochodzącego z okresów powojennych. 

Nakazuje się zaadaptowanie ślepej ściany kamienicy sąsiedniej. 

Dopuszcza się wprowadzenie zieleni niskiej, o całkowitej wysokości nie przekraczającej wysokości 

150 cm. 


