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     OPIS TECHNICZNY 

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. Faza opracowania.

Projekt budowlany remontu klatki schodowej, sieni wejściowej i korytarzy w branży 

architektonicznej, budynku.

1.2. Adres budynku.

Wrocław, ul. T. Kościuszki nr 51.

1.3. Lokalizacja budynku.

Budynek mieszkalny zlokalizowany na działce nr 31/1, A.M. 35, obręb Stare Miasto.

1.4. Rodzaj zabudowy.

Budynek w zabudowie 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.  T.  Kościuszki 51 we Wrocławiu położony w zabudowie zwartej

śródmiejskiej,  o  funkcji  mieszkalnej.  Budynek  czterokondygnacyjny,  podpiwniczony.

Konstrukcja budynku tradycyjna.  Ściany z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-
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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. 

Budynek  zabytkowy –  widnieje  w rejestrze  zabytków  budownictwa  i  architektury

miasta Wrocławia pod nr. rejestrowym A/1452/Wm z dnia 12.11.2009 r.

Obiekt wzniesiony w 1901 r. 

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

prostokąta.  Za  progiem  posadzka  ze  sztucznego  kamienia  „lastriko”.  Sień  zamyka

przegroda z drewnianymi płycinowymi dwuskrzydłowymi drzwiami przejścia do klatki

schodowej. Sklepienia sieni bogato zdobione. Opis sztukaterii sieni i klatki schodowej w

opracowaniu „Program prac konserwatorskich elementów wystroju sieni kamienicy”. 

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 klatki schodowej ocenia się jako średni. 

Wnętrza były wielokrotnie odnawiane a ostatnie remonty polegały na uproszczeniu 

dekoracji i prostym odświeżeniu, dotyczy to przede wszystkim klatki schodowej. 

Posadzka przyziemia z płytek ceramicznych miejscowo uszkodzona, zabrudzona, 

poprzecierana z ubytkami i wykruszeniami powierzchni i krawędzi. 

Drewniane stopnie schodów i deski podłogi sieni, klatki schodowej i korytarzy 

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

miejscowo zbutwiałe. Stopnie schodów, spoczniki i podłogi korytarzy miejscowo obite 

wykładzinami PCV. 

Kamienny cokół sieni wejściowej spękany i mocno zabrudzony, wykonany z płyt 

marmurowych.

Drzwi wejściowe frontowe i tylne drewniane płycinowe malowane. Stan techniczny 

zadowalający. 

Drewniana balustrada schodów malowana, brak kilku elementów oryginalnych tralek. 
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Stolarka drzwiowa korytarzy części wspólnych I, II i III piętra, w stanie technicznym 

zadowalającym - drewniana, płycinowa pozbawiona walorów historycznych – poddana 

wtórnej wymianie na skrzydła o różnym wzorze i kolorystyce.  

Stolarka okienna klatki schodowej 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. Część tynków odparzona i spękana. 

Dekoracja sztukatorska wielokrotnie malowana, kompletna. 

5. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT.

Projekt swym zakresem obejmuje remont, renowację lub wymianę uszkodzonych

elementów klatki schodowej i sieni.

Wszelkie prace remontowe należy prowadzić pod nadzorem konserwatorskim.

5.1. Stolarka drzwiowa.

 Stolarkę  drzwiową  w  obrębie  sieni  i  klatki  schodowej,  zaznaczoną  na  rzutach

kondygnacji,  wymienić  na  nowe drewniane  drzwi  płycinowe  wraz  z  ościeżnicami  i

opaskami. 

Projektuje się wykonanie nowej stolarki drzwiowej, oddzielającej klatkę schodową

od  korytarzy  na  kondygnacjach  powyżej  przyziemia.  Jako  wzór  przyjęto  istniejącą

stolarkę bliźniaczego, sąsiedniego budynku, ul. Kościuszki 53, w którym stolarka ta jest

zlokalizowana w tym samym miejscu klatki schodowej co planowana w budynku nr 51.

Stolarkę tę wykonać nową drewnianą płycinową wraz z ościeżnicami i opaskami. 

Szczegóły przedstawiono w zestawieniu stolarki, szczegółach stolarki i dokumentacji

fotograficznej.   

Stolarkę  nową  malować  zgodnie  z  kolorystyka  opisaną  przy  renowacji  stolarki

drzwiowej oryginalnej, w „Programie prac konserwatorskich”. 

Szczegółowy  program  w  zakresie  stolarki  drzwiowej  jest  zawarty  w

„Programie  prac  konserwatorskich”.  Kolor  stolarki:  bardzo  ciemny palisander.  

Stolarkę drzwiową malować  kryjącą farbą rozpuszczalnikową z gruntem głęboko

penetrującym, półmat.
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5.2. Sień. Klatka schodowa. Schody, spoczniki i tynki. Posadzki.

Tynki i elementy sztukatorskie.

Szczegółowy program zawiera opracowany „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  wapiennej  o  fakturze  tynków  istniejących.  Następnie  na  tynkach  wykonać

szpachlowanie szpachlówką drobnoziarnistą na bazie wapna.  Po zbiciu uszkodzonych

tynków,  w  miejscach  ubytków  spoin  murów,  uzupełnić  spoinowanie  mocną  zaprawą

cementową. Istniejącą na ścianach korytarzy klatki schodowej lamperię z farb olejnych

wyługować i  wykonać przecierki  i  uzupełnienia  tynków zaprawa wapienną o fakturze

tynków istniejących.

Ściany  i  sufity  klatki  schodowej  i  korytarzy  malować  dwukrotnie  farbami

silikatowymi  –  kolorystyka  ścian  zgodna  z  opracowanym  „programem  prac

konserwatorskich” i  „badaniami stratygraficznymi”.  Sufity korytarzy i  spoczników

klatki schodowej malować na biało.  

 Prace  wykonać  w  porozumieniu  z  konserwatorem  technologiem,  będącym

autorem programu prac konserwatorskich, ponieważ w trakcie prowadzonych robót

budowlanych i  konserwatorskich, zmianie mogą ulec technologia i zastosowane w

projekcie materiały. 

Kamienny cokół sieni wejściowej poddać renowacji  zgodnie z opracowywanym

„programem prac konserwatorskich”.  

Konstrukcja schodów drewniana w zadowalającym stanie technicznym. 

Projektuje się wymienić 20 szt. uszkodzonych stopni schodów na nowe z drewna

twardego: dąb lub jesion, gr. 45 mm. Małe uszkodzenia i ubytki nosków stopni naprawić

poprzez flekowanie. Pozostałe stopnie poddać renowacji. Stopnie lakierować trzykrotnie

lakierem wodorozcieńczalnym bezbarwnym. Stopnice do konstrukcji mocować na śruby

stolarskie z łbem kulistym. Długości stopni wg istniejących.

Wykonać renowację balustrady i policzków schodów oraz listew przypodłogowych

klatki  schodowej,  zgodnie z opracowywanym  „programem prac konserwatorskich”.
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Uzupełnić brakujące tralki drewniane i drewniane brakujące elementy pochwytów. Nowe

elementy balustrad wykonać na wzór istniejących.   

Podłogi  drewniane  z  klepki  klatki  schodowej  poddać  renowacji.  Wymienić

uszkodzone  elementy,  a  następnie  cyklinować  i  lakierować  dwukrotnie  lakierem

bezbarwnym wodorozcieńczalnym. Podłogi wykończyć istniejącymi listwami.  

Posadzkę  w  korytarzu  przyziemia  od  strony  elewacji  tylnej,  posadzkę  klatki

schodowej w poziomie piwnic oraz posadzkę korytarzy I ,  II i  III piętra wymienić na

nową z płytek ceramicznych o wymiarach 21 x 21 cm, na zaprawie klejowej. Posadzki

wykończyć  cokolikiem  wys.  15  cm.  Dobór  wzoru  płytek  posadzki  wykonać  w

porozumieniu  z  Miejskim  Konserwatorem  Zabytków,  technologiem  konserwatorem,

opracowującym program prac konserwatorskich oraz projektantem, w trakcie realizacji

prac remontowych i konserwatorskich.

Rozebrać podłogi z desek korytarzy i spoczników poddasza, ułożyć nową podłogę z

desek  podłogowych  32  mm.  Deski  cyklinować  i  lakierować  dwukrotnie  lakierem

bezbarwnym wodorozcieńczalnym. Podłogi wykończyć listwami, wykonanymi na wzór

istniejących.  

Posadzkę z płytek ceramicznych w przedsionku sieni przyziemia od strony elewacji

frontowej  oraz  sieni  poddać  renowacji,  zgodnie  z  zapisami  „programu  prac

konserwatorskich”. W miejscu istniejącej pierwotnie wycieraczki, wskazanym na rzucie

przyziemia, osadzić nową wycieraczkę wejściową zewnętrzną, wpuszczaną aluminiową. 

   

W trakcie prac remontowych klatki schodowej, sieni i korytarzy,

uporządkować kable biegnące po tynkach ścian, chowając je pod nowymi tynkami. 
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