
GEZ 
469/606 

KARTA ADRESOWA ZABYTKU 

3. Miejscowość:  

 

Ruda Śląska 

 

1. Nazwa 

Budynek dworca PKP i zespół stacyjny Ruda Chebzie 

2. Czas powstania  

1897-1899 r.,   

rozbudowa: 1900-1902, 1902-1906 r. 

 

dzielnica: Chebzie 

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym 4. Adres: 

ul. Dworcowa 33 oraz ul. Przedtorze 14A 

 

elewacja frontowa budynku dworca kolejowego 

 

hala dworca kolejowego 

kod pocztowy: 41-700 

nr ewidencyjny działki: 
3.1034/5; 3.1035/5; 3.1036/5; 

3.1037/5; 3.1038/5 

5. Przynależność administracyjna 
 

województwo: 

 
powiat: 

 

gmina: 

 

śląskie 

Ruda Śląska 

Ruda Śląska 

 
elewacja frontowa budynku dawnej poczty 

 
1. dworzec kolejowy  2. peron  3. dawna poczta  4. budynek administracyjny   
5. budynek gospodarczy 

6. Formy ochrony 

zapis w planie zagospodarowania przestrzennego: 

 

§59 ust. 1 pkt 512 MPZP miasta Ruda Śląska (uchwała nr 

1066/LXI/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r., ogłoszona w 

Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 84 z 2006 r., poz. 2383) 

 

nr wpisu do rejestru zabytków: 

z dnia: 

A/485/2016 

14.12.2016 r. 

granice wpisu:   

budynek dworca kolejowego Ruda Śląska – Chebzie 

usytuowanego przy ul. Dworcowej 33 w Rudzie Śląskiej 

na działce numer 1034/5 



8. Historia i opis wartości 

 

Zespół stacyjny w Chebziu powstał w latach 1897-1899. Na planach z 1901 roku widnieje 

już ukształtowany zespół zabudowań, w skład którego wchodzą: budynek dworca 

kolejowego, peron, budynek dawnej poczty, budynek administracyjny, budynek warsztatu. 

W latach 1900-1902, a następnie 1902-1906 nastąpiła dalsza rozbudowa i przebudowa 

dworca. Najbardziej charakterystycznym elementem zabudowań stacyjnych w Chebziu jest 

budynek dworca kolejowego. Jego elewacja została wykonana w formie pseudo muru 

pruskiego, założonego na ruszcie stalowym wypełnionym wielokolorową cegłą licową. 

Białe i zielone glazurowane cegły tworzą dekoracyjne fryzy i pseudogzymsy, które na 

elewacji frontowej przypominają nieco fortepianową klawiaturę. Przestronna hala główna 

dworca przekryta została metalowym łukowym dachem o promieniu 6m i rozpiętości 10 m 

wyposażonym w ozdobną kutą balustradę i maszt flagowy. Hala główna oparta została we 

wnętrzu na ośmiu stalowych kratownicowych słupach, na których do dzisiaj widnieją 

oznaczenia ich producenta „GUTEHOFFNUNGSHÜTTE NO 20”. 

 

wartości historyczne:  

- autentyczność substancji,  

- oryginalna funkcja i forma obiektu;  

wartości artystyczne:  

- charakterystyczne elementy łukowe na elewacji frontowej budynku dworca,  

- wysunięte okapy dachów wsparte na drewnianych snycersko wykonanych rysiach,  

- otwarte łukowe zadaszenie hali dworcowej o konstrukcji stalowej, kratownicowej, spiętej 

stężeniami, oparta na kratownicowych słupach z oznaczeniami producenta; 

- pseudo mur pruski na ruszcie stalowym wypełniony wielokolorową cegłą, dekoracyjne 

wzory z glazurowanych cegieł 

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji 

 

Na przestrzeni ponad 100 lat funkcjonowania dworzec był powoli niszczony i wielokrotnie 

„modernizowany”. Z upływem lat hala dworcowa została przebudowana. W 2018 roku 

został przywrócony do pierwotnego stanu i zmodernizowany pod dodatkową funkcję - 

główną siedzibę biblioteki publicznej w Rudzie Śląskiej wraz z salą animacyjną i czytelnią. 

Nieustannie pełni on rolę dworca kolejowego Ruda Chebzie. Pozostałe obiekty nie zostały 

poddane renowacji. Budynek warsztatu uległ zniszczeniu. 

 

postulaty dotyczące konserwacji: 

- budynek dawnej poczty: wykonanie izolacji fundamentów, remont pokrycia dachowego, 

renowacja elewacji (oczyszczenie z powłok malarskich warstwy ceglanej, hydrofobizacja, 

konserwacja stalowej konstrukcji), renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja 

wnętrza, uporządkowanie instalacji na elewacji; 

- budynek administracyjny: remont pokrycia dachowego, renowacja elewacji (oczyszczenie  

z powłok malarskich warstwy ceglanej, hydrofobizacja, konserwacja stalowej konstrukcji), 

renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja wnętrza, uporządkowanie instalacji 

na elewacji, likwidacja daszków z blachy falistej nad wejściami, uporządkowanie  

i zagospodarowanie zieleni przed frontem budynku 

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis) 

Miejski Konserwator Zabytków 

 

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego 
konserwatora zabytków) 

 

 
 

 

 
 

 

 
*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do 

wojewódzkiej ewidencji zabytków 
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