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     OPIS TECHNICZNY 

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. Faza opracowania.

Projekt remontu klatek schodowych, sieni wejściowej i korytarzy w branży 

architektonicznej i konstrukcji budynku.

1.2. Adres budynku.

Wrocław, ul. Kołłątaja nr 32.

1.3. Lokalizacja budynku.

Budynek mieszkalny zlokalizowany na działce nr 8/13 , 8/4 obręb Stare Miasto, A.M. 36

1.4. Rodzaj zabudowy.

Budynek w zabudowie szeregowej, zwartej śródmiejskiej.

1.5. Jednostka projektowa.

„Szumski” Pracownia Projektowa.

1.6. Stan prawny władania.

Budynek stanowi współwłasność Gminy Wrocław i pozostałych współwłaścicieli.

1.7. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie zamawiającego.

2. Program prac konserwatorskich.

3. Przegląd budynku i pomiary inwentaryzacyjne.

4. Dokumentacja fotograficzna.

5. Przepisy:

- Dz.U. nr 120 poz. 133 – W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego.

- Dz.U. nr 75 poz. 690 – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie.

2. DANE TECHNICZNE.

2.1. Funkcja budynku: mieszkalna.

3. FORMA I OPIS BUDYNKU

Budynek przy ul. Kołłątaja 32 we Wrocławiu położony w zabudowie szeregowej o

funkcji  mieszkalnej.  Budynek  czterokondygnacyjny,  podpiwniczony.  Konstrukcja
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budynku  tradycyjna.  Ściany  z  cegły  na  zaprawie  wapiennej  i  cementowo-wapiennej.

Stropy nad piwnicami  ceramiczne łukowe i  płaskie  na belkach stalowych,  a  w części

mieszkalnej  i  na  strychu  drewniane,  belkowe ze  ślepym pułapem.  Schody drewniane.

Dach płaski kryty papą.

Budynek zabytkowy, tworzący całość architektoniczną wraz z przyległymi budynkami

nr  31 i  33 – widnieje  wraz z  nimi  oraz oficynami  budynków nr  31 i  33 w rejestrze

zabytków  budownictwa  i  architektury  miasta  Wrocławia  pod  nr.  rejestrowym

A/2274/5483/Wm z dnia 04.08.1992 r.

Obiekt wzniesiony pod koniec XIX w. 

Sień,  znajdująca się przy wejściu głównym do kamienicy,  rozplanowana na rzucie

prostokąta.  Za progiem posadzka ze sztucznego kamienia  „lastriko”.  W dalszej  części

sieni stopnie drewniane i podłogi z desek malowanych. Sień zamyka przegroda drewniana

z dwuskrzydłowymi drzwiami przejścia do klatki schodowej. Ściany sieni gładki, jedynie

do schodów wyłożone boazerią do wysokości podłogi półpiętra. Przy podstawie schodów

symetrycznie  rozmieszczone drzwi  do lokali,  obecnie  zabudowane płytami  gipsowo –

kartonowymi.  Sklepienia  sieni  i  dalszej  części  korytarza  przyziemia  bogato  zdobione.

Opis  sztukaterii  sieni  i  klatki  schodowej  w  załączonym  opracowaniu  „Program  prac

konserwatorskich elementów wystroju sieni kamienicy”. 

Na ścianie przy podstawie schodów wiodących na wyższe kondygnacje, kolejne drzwi

wejściowe. 

Ściany klatki schodowej i korytarzy gładkie malowane. 

Schody  drewniane  malowane.  Balustrada  drewniana  z  elementów  toczonych  i

fazowanych.  

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO. STAN ZACHOWANIA. 

W czasie przeglądu i pomiarów inwentaryzacyjnych stwierdzono: 

Stan zachowania sieni i klatek schodowych ocenia się jako zły. 

Wnętrza były wielokrotnie odnawiane a ostatnie remonty polegały na uproszczeniu 

dekoracji i prostym odświeżeniu. 

Posadzka przedsionka bardzo uszkodzona, zabrudzona, lastriko poprzecierane z 

licznymi ubytkami i wykruszeniami powierzchni i krawędzi. 
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Drewniane stopnie schodów i deski podłogi sieni, klatek schodowych i korytarzy 

przetarte, wielokrotnie malowane. Deski rozeschnięte, wypaczone, na powierzchni 

miejscowo zbutwiałe. Stopnie schodów, spoczniki i podłogi korytarzy obite 

wykładzinami PCV a w klatce bocznej poziomu poddasza ułożona wykładzina lentex. 

Boazeria sieni niekompletna, zachowane fragmenty w górnej części biegu stopni 

schodów sieni, powierzchnia wielokrotnie malowana. 

Drzwi wejściowe wejściowe drewniane płycinowe malowane. Stan techniczny 

zadowalający. 

Drewniana balustrada schodów malowana, brak elementów wieńczących słupy i 

części oryginalnych tralek, które zastąpiono prostymi listwami drewnianymi. Ponadto na 

zachowanych elementach brak poziomych łączących tralki między sobą w połowie 

wysokości. 

Stolarka drzwiowa sieni i klatki schodowej drewniana płycinowa ze zdobionymi 

opaskami i gzymsem wieńczącym. Dwoje drzwi w przedsionku zabudowane, tak, że 

trudno bez rozbiórki określić czy pod zabudową istnieje oryginalna stolarka. Wiele 

wskazuje na to, że pod jedną z obudów tak właśnie jest, ponieważ powyżej zabudowy 

widoczny jest oryginalny gzyms wieńczący. Ponadto kilka drzwi sieni i klatki schodowej, 

zaznaczonych na rzucie projektu, zostało wymienionych na nowe, pozbawione walorów 

historycznych.  

Stolarka drzwiowa klatki schodowej, prowadząca do korytarzy części wspólnych I, II i

III piętra, w stanie technicznym dobrym. Drewniana, płycinowa o walorach 

historycznych, zwieńczona naświetlem. Jedynie dwoje z tych drzwi, na III piętrze, 

malowane farbami o innym odcieniu niż pozostałe. 

Stolarka drzwiowa klatki schodowej bocznej, prowadzącej do strychu i lokali na 

poddaszu, wtórna, stan techniczny zły. 

Stolarka okienna sieni w stanie technicznym zadowalającym, posiada walory 

historyczne.  

Tynki ścian wielokrotnie malowane i uzupełnianie zaprawą, szpachlowane gipsem. W

tynkach i na ich powierzchniach prowadzone przewody instalacyjne, wtórnie 

wprowadzone oświetlenie boczne. 

Dekoracja sztukatorska wielokrotnie malowana, kompletna. Rysunek rzeźbiarski 

zdeformowany nawarstwieniami.     
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W trakcie oględzin i badań prowadzonych przez Panią mgr Agnieszkę 

Witkowską, autorkę programu prac konserwatorskich, stwierdzono, że pod 

powłokami malarskimi istnieją dekoracje malarskie oraz pozłotnicze ścian i 

sklepień, a także mazerunek na stolarce drzwi oraz schodów. Jednakże autorka 

sugeruje, aby faktyczny obraz wyglądu sieni i klatki schodowej potwierdzić 

szczegółowymi badaniami, najlepiej na etapie wykonywania robót remontowych.

  

5. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT.

Projekt swym zakresem obejmuje remont, renowację lub wymianę uszkodzonych

elementów klatek schodowych i sieni.

Wszelkie prace remontowe należy prowadzić pod nadzorem konserwatorskim.

5.1. Stolarka drzwiowa.

 Bramę  wejściową  do  budynku  elewacji  frontowej,  drzwi  sieni  oraz  pozostałe

oryginalne drzwi wejściowe do lokali klatki schodowej i korytarzy poddać renowacji,

zgodnie z „Programem prac konserwatorskich”.

  Pozostałe drzwi sieni i klatki schodowej, zaznaczone na rzutach kondygnacji, które

zostały  wymienione  na  zwykłe  drzwi  płycinowe,  wymienić  na  nowe  drewniane

płycinowe wraz z ościeżnicami, opaskami i gzymsami wieńczącymi. Wykonać na wzór

stolarki  drzwiowej  istniejącej  oryginalnej.  W  tym  celu  zdemontować  skrzydła  i

ościeżnice i przesklepić otwór drzwiowy na wysokość wskazaną na rzutach.  

W korytarzach  I,  II  i  III  pietra,  po  obu  stronach,  znajdują  się  oryginalne  drzwi

deskowe i  płycinowe do pomieszczeń wc i  obudów pionów i  liczników.  Stolarkę  tę

poddać renowacji tak jak pozostałą, objętą projektem. 

Istniejącą kratę zamontowaną na solarce drzwiowej do lokalu usługowego II pietra

zdemontować. Naprawić uszkodzenia ościeżnic stolarki.

Drzwi  zlokalizowane  w  obrębie  bocznej  klatki  schodowej  (dojście  do  lokali

poddasza i strychu) wymienić na nowe drewniane płycinowe.

Drzwi wejściowe do piwnic oraz w korytarzu piwnic, usytuowane pod schodami,

wymienić na nowe drzwi stalowe.

Stolarkę  nową  malować  zgodnie  z  kolorystyka  opisaną  przy  renowacji  stolarki

drzwiowej oryginalnej. 
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Szczegółowy program w zakresie stolarki drzwiowej zawiera „Program prac

konserwatorskich”.

Przed zamówieniem stolarki wykonać sprawdzenie pomiarów otworu na budowie.

5.2. Sień. Klatki schodowe. Schody, spoczniki i tynki.

Tynki i elementy sztukatorskie polichromowane.

Projekt i program prac konserwatorskich zakłada całkowite odsłonięcie polichromii

w  niezbędnym  do  ustalenia  kompozycji  barwnej  zakresie,  stabilizacja  oraz

przeprowadzenie konserwacji  technicznej  obiektu,  z rekonstrukcją warstwy malarskiej.

Szczegółowy program zawiera „Program prac konserwatorskich”.

Na ścinach gładkich,  pozbawionych detali  architektonicznych,  klatki schodowej i

korytarzy,  uszkodzone,  zmurszałe  i  spękane  tynki  ścian  wymienić  na  nowe  tynki  z

zaprawy  cementowo-wapiennej  kat.  III  gładkie.  Prace  wykonać  w  porozumieniu  z

konserwatorem technologiem, będącym autorem programu prac konserwatorskich. 

Istniejącą boazerię sieni poddać renowacji, zgodnie z zapisami :Programu”, ponadto

uzupełnić brakującą część boazerii od drzwi po obu stronach przedsionka przed schodami

do drzwi wejściowych do budynku. Elementy uzupełnianej  boazerii  wykonać na wzór

istniejącej boazerii. 

Konstrukcja schodów drewniana w zadowalającym stanie technicznym. 

Projektuje  się  wymienić  wszystkie  stopnie  obu  klatek na  schodach  na  nowe  z

drewna twardego: dąb lub jesion, gr. 45 mm. Stopnie lakierować trzykrotnie  lakierem

wodorozcieńczalnym bezbarwnym. Stopnice do konstrukcji mocować na śruby stolarskie

z łbem kulistym. Długości stopni wg istniejących.

Rozebrać  balustrady.  Wykonać  renowacje  balustrad,  policzków  i  listew

przypodłogowych zgodnie z „programem prac konserwatorskich”.  Po przeprowadzeniu

renowacji  zamontować  balustradę,  uzupełniając  brakujące  tralki  drewniane,  poziome

elementy pomiędzy tralkami oraz elementy wieńczące słupki. Tralki wykonać na wzór

istniejących. 

Rozebrać  podłogi  z  desek  korytarzy  i  spoczników  oprócz  pomieszczenia  sieni

wejściowej  parteru,  gdzie  istniejące  deski  podłogowe  poddać  renowacji  i  malować

lakierobejcami koloru bezbarwnego. 
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W miejscach wymiany ułożyć nową podłogę z desek podłogowych 32 mm. Deski

cyklinować i lakierować dwukrotnie lakierem bezbarwnym wodorozcieńczalnym. Podłogi

wykończyć listwami, wykonanymi na wzór istniejących.  

Posadzkę  w  korytarzu  przyziemia  od  strony  elewacji  tylnej  i  posadzkę  klatki

schodowej w poziomie piwnic, wymienić na nową z płytek cementowych o wymiarach 21

x  21  cm,  na  zaprawie  klejowej  mrozoodpornej.  Posadzki  układać  na  podkładzie

betonowym z betonu B10 zatartego na ostro. Posadzki wykończyć cokolikiem wys. 15

cm. Dobór wzoru płytek posadzki wykonać w porozumieniu z projektantem, w trakcie

prac remontowych i konserwatorskich.

Posadzkę  w  przedsionku  sieni  przyziemia  od  strony  elewacji  frontowej  poddać

renowacji lub, w razie znacznych uszkodzeń i złego stanu stwierdzonego po rozpoczęciu

prac renowacyjnych, odtworzyć poprzez wykonanie nowej posadzki lastryko zgodnie z

wzorem stanu istniejącego.

Klatka schodowa boczna. 

Remont  podłóg,  schodów wraz  z  balustradami,  ścian i  sufitów wykonać  według

zakresu opisanego przy remoncie klatki  schodowej głównej. Dodatkowo w obrębie tej

klatki należy wykonać następujące roboty budowlane:

1. Zdemontować drzwi do klatki schodowej, zamykające biegi klatki idące w dół.

W miejscu tym wykonać obudowę z płyt gipsowo – kartonowych na ruszcie metalowym.

W ściance osadzić dwie kratki wentylacyjne.

2. Ze ścian wyługować farby olejne lamperii. 

3. Istniejące  stalowe  przewody  instalacji  wodnej  oczyścić  i  malować  farbami

ftalowymi w kolorze piaskowym.

4.   Istniejącą drewnianą szafkę licznikową oczyścić i malować farbami ftalowymi w

kolorze piaskowym.

5. Zawilgocone deski szybu wyłazu dachu wymienić na nowe i malować je farbami

ftalowymi w kolorze piaskowym.

   

W trakcie prac remontowych klatki schodowej, sieni i korytarzy,

uporządkować kable biegnące po tynkach ścian, chowając je od nowymi tynkami. 
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6. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA PRAC PROJEKTOWYCH W BUDYNKU.

Brak obszaru oddziaływania na sąsiednie działki. 

7. OCHRONA POŻAROWA BUDYNKU.

Remontowany  budynek  posiada  kategorię  zagrożenia  pożarowego  ZLIV,  klasa

odporności  pożarowej  „C”.  Budynek  w zabudowie  zwartej,  oddzielony  od  budynku

sąsiedniego ścianą oddzielenia pożarowego.

Opis architektury opracował: mgr inż. architekt Bogdan Mikuła, nr upr. 134/99/DUW

Opis konstrukcji opracował: inż. Zbigniew Szumski, nr upr. UAN.VI – f/3/81/88
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