
Tytuł projektu (proszę wypełnić) 

Lokalizacja projektu/miejsce 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia 

ul. Słowackiego 4, 21-100 Lubartów  

dz. nr ewid. 220, obręb Śródmieście, 

jednostka ewidencyjna gm. M. Lubartów 

Podmioty realizujące 
projekt/przedsięwzięcie 

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św Anny 

ul. Słowackiego 6 

21-100 Lubartów 

Partnerzy w realizacji 
projektu/przedsięwzięcia 

Muzeum Ziemi Lubartowskiej, ul. Tadeusza Kościuszki 28, 21-100 
Lubartów 

URZĄD MIASTA LUBARTÓW, ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów 

Opis projektu 

Opis stanu istniejącego 

Projekt obejmuje konserwację kaplicę oraz ogrodzenia cmentarza 
zlokalizowanego w pd-zach części Lubartowa. Stan techniczny 
kaplicy wskazuje na konieczność konserwacji, elewacje mocno 
zabrudzone o licznych ubytkach tynków, wykwity wilgoci i soli. 
Detale architektoniczne z dużymi ubytkami formy. Ściany 
wewnętrzne mocno zniszczone ze śladami wilgoci, elementy 
drewniane w kaplicy uległy osłabieniu wskutek działalności 
owadów i wilgoci. Ogrodzenie murowane, kryte dachówką 
ceramiczną, brana wejściowa flankowana pilastrami z 
boniowaniem. Ogrodzenie posiada oznaki procesu niszczenia z 
uwagi na proces starzenia ale również zbyt szczelne otynkowania, 
źle zabezpieczone pokrycie z dachówki , występują odchylenia od 
pionu poszczególnych modułów muru ogrodzeniowego. 

Cel projektu/przedsięwzięcia 
Celem projektu jest ochrona i wykorzystanie zasobów 
materialnego dziedzictwa kulturowego 

Zakres realizowanych działań 

Renowacja kaplicy cmentarnej: 
- konserwacja tynków elewacji 
- konserwacja detali architektonicznych elewacji 
- konserwacja elementów wystroju i wyposażenia wnętrza 
- konserwacja murowanej struktury ołtarza głównego i ołtarzy 
bocznych 
-konserwacja elementów drewnianych 
- konserwacja klatki schodowej oraz podłogi na chórze 
-konserwacja więźby dachowej 
Renowacja ogrodzenia 
- stabilizacja przęseł 
- wykonanie izolacji pionowej 
- usunięcie wtórnych otynkowań  
- oczyszczenie i dezynfekcja 
- przemurowania ubytków 
- wykonanie poszycia ceramicznego 
- wymiana metalowych krat na bramie 
- konserwacja zachowanych krat drewnianych 
- konserwacja ozdobnych krat metalowych 
 
 
 



Prognozowane rezultaty wraz 
ze sposobem ich oceny i 

zmierzenia w odniesieniu do 
celów programu rewitalizacji 

 

Prognozowane rezultaty Sposób oceny i miary 

Rezultatem projektu będzie 
zachowanie zabytkowej kaplicy 
cmentarnej oraz ogrodzenia 
cmantarza 
 

Ocena rezultatów projektu 
będzie dokonywana na 
podstawie dokumentów 
potwierdzających 
wykonanie prac, protokołów 
odbioru. 

Harmonogram i szacunkowy koszt 

Planowane rozpoczęcie 
projektu/przedsięwzięcia 

2021-01-01 

Planowane zakończenie 
projektu/przedsięwzięcia 

2023-12-31 

Szacunkowy koszt 

Koszty prac 2 560 000 zł 

Koszty dodatkowe, nadzorów, zarządzania 250 000 zł 

RAZEM: 2 810 000 zł brutto 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020, Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne - 
projekty lokalne 

 


