
GEZ 
1098/606 

KARTA ADRESOWA ZABYTKU 

3. Miejscowość:  

 

Ruda Śląska 

 

1. Nazwa 

Dawne koszary, obecnie budynek szpitala 

2. Czas powstania  

1937 r. 

dzielnica: Godula 

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

ul. Lipa 2 

 

widok od południa 

 

widok z północnego-zachodu 

kod pocztowy: 41-712 

nr ewidencyjny działki: 2.1162/23 

5. Przynależność administracyjna 
 

województwo: 

 
powiat: 

 

gmina: 

 

śląskie 

Ruda Śląska 

Ruda Śląska 

 
inwentaryzacja 

 
lokalizacja obiektu 

6. Formy ochrony 

zapis w planie zagospodarowania przestrzennego: 

 

§11 ust. 1 MPZP miasta Ruda Śląska (uchwała nr 

PR.0007.91.2018 z dnia 24 maja 2018 r., ogłoszona w Dz. 

Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r., poz. 3797) 

  

 



8. Historia i opis wartości 

 

Budynek dawnych koszar wzniesiony został w północno-wschodniej części Goduli na 

obrzeżu dzielnicy, przy ul. Lipa. Budynek w konstrukcji żelbetowej, wylewanej, z okładziną  

z cegły i tynkami położonymi wtórnie. Bryła obiektu zwarta, całość dwukondygnacyjna  

z dodatkową kondygnacją podpiwniczenia. Wnętrze w układzie korytarzowym, 

dwutraktowym. Koszary zostały wyposażone w dwa schrony bojowe. Większy,  

o oryginalnym numerze 17a, dobudowany bezpośrednio do budynku koszar. Cały budynek 

koszar, wraz ze schronem stanowi obecnie blok administracyjny szpitala miejskiego w 

Goduli. Obiekt nie brał udziału w działaniach bojowych. W latach 40-tych budynek 

koszarowy pełnił funkcje administracyjne dla władz okupacyjnych, a od 1955 roku 

użytkowany był przez Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej. W jego sąsiedztwie w latach 

70-tych powstał nowy budynek szpitalny, który razem z dawnymi koszarami pełni funkcje 

Szpitala Miejskiego nr 2.  

 

wartości historyczne:  

- autentyczność substancji,  

- oryginalna forma obiektu, 

wartości artystyczne:  

- osiowość elewacji 

- prosta i czysta forma  

wartości naukowe: 

- obiekt koszarowy punktu oporu „Godula” 

- świadek wydarzeń II wojny światowej 

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji 

 

Obiekt wykazuje dobry stan techniczny, funkcjonuje jako obiekt szpitalny. W części 

północno-wschodniej w obrębie najniższej kondygnacji, dawnego schronu bojowego 

występuje zawilgocenie. Schron jest zanieczyszczony. 

 

postulaty dotyczące konserwacji: 

- zachowanie obiektu w oryginalnej formie, 

- wykonanie izolacji w obrębie schronu, 

- uporządkowanie pomieszczeń schronu, 

- zachowanie wymiarów, kształtów i podziałów wszystkich okien w 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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