
UCHWAŁA NR............./................./2021 

 

RADY MIASTA ZAKOPANE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. 

z 2019r. poz.506 ze zm.) oraz art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (j.t. Dz.U. z 2018r. poz.2067 ze zm.), §6 ust.1 i 2 Uchwały nr XXIII/301/2012 Rady 

Miasta Zakopane z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i 

rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego rok 2012, poz. 1168), uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1.  

Przyznaje się dotację w kwocie 5 985, 75zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć 

złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) wnioskodawcom: Pani Urszuli Bukowskiej, Pani Małgorzacie 

Kowalskiej, Panu Zygmuntowi Kłosowskiemu, na sfinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych w obrębie zabytkowej willi "Cicha", zlokalizowanej w 

Zakopanem przy ul. Kościeliskiej 42.  

 

§ 2.  

Dotacja zostanie przeznaczona na sfinansowanie prac restauratorskich, konserwatorskich i robót 

budowlanych w ramach realizacji zadania pn.: Kontynuacja remontu – impregnacja dachu, w zakresie: 

impregnacja przeciw korozji biologicznej dachu z nowo nabitych gontów świerkowych na połaci od 

wschodu, południa, zachodu oraz częściowo od północny. 

 

§ 3.  

Dotacja zostaje udzielona z budżetu gminy na rok budżetowy 2021. 

 

§ 4.  

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.  

 

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



Uzasadnienie 

 Willa „Cicha”, położona przy ul. Kościeliskiej 42 w Zakopanem jest wpisana do rejestru 

zabytków decyzją z dnia 29.05.1957r. pod numerem A-266 [A-1118/M), wyszczególniona jako 

”zagroda na pgr.821/1, lwh7783, wł. Karol Kłosowski, ul. Kościeliska 42”, a także odrębną decyzją: 

willa „Cicha”,  budynek gospodarczy, ogród, mała architektura, ogrodzenie, proj. Karol Kłosowski,  

wpis do rejestru zabytków  [A-1572/M] z dnia 25.11.2020. 

Najstarsza część wzniesiona w 1879 roku, rozbudowywana od lat 20tych XX w. przez artystę 

Karola Kłosowskiego. Willa założona na rzucie litery T, wzniesiona w konstrukcji wieńcowej z płazów, 

osadzona na niewysokiej kamiennej podmurówce, przekryta dachem dwuspadowym półszczytowym, z 

otwarciami w formie pulpitów z charakterystycznym balkonem w południowym otwarciu dachowym – 

szczycie, z bogato zdobioną barierą motywem tańczących góralek. Willa pierwotnie oraz obecnie kryta 

gontem drewnianym. 

Willa „Cicha ”, posiada wysokie wartości zabytkowe, wartość artystyczną, historyczną oraz 

naukową. Zachowana jest w pierwotnej bryle, kształcie, gabarytach oraz lokalizacji wraz  

z kształtem dachu i pierwotnym pokryciem dachowym oraz bogatymi detalami architektonicznymi. 

Willa posiada wysokie wartości historyczne, związane z osobą artysty  Karola Kłosowskiego i jego 

rodziną, która do dnia dzisiejszego jest właścicielem obiektu.  

Wnioskowana kwota przeznaczona jest na impregnację nowego pokrycia dachu z gontu 

świerkowego, który wymaga zabezpieczenia przeciw korozji biologicznej. Wymiana pokrycia 

dachowego została sfinansowana z dotacji Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w 

ubiegłym roku, Ministerstwo nie sfinansowało kosztów impregnacji pokrycia dachowego. Zakres prac 

wskazany we wniosku obejmuje mechaniczne oczyszczenie połaci dachowych, następnie impregnację 

ręcznie nanoszonym preparatem przeciw korozji biologicznej.  

Proponowana do przyznania dotacja stanowi 100% wnioskowanej kwoty przewidywanej we 

wniosku na realizację zadania. W bieżącym roku kalendarzowym kontynuowane są prace przy obiekcie, 

finansowane ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

 Mając na uwadze przedłożone wartości zabytkowe, podjęcie uchwały, umożliwi zachowanie 

cennego dzieła architektury oraz pamięci po wybitnie zadłużonej postaci dla miasta Zakopane – artyście 

Karolu Kłosowskim.  


