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Szanowni Pa stwo,
W nawiązaniudo Panstwowniosku,pismo znak TTl1313l2013r.,
Zespoł opinii i Decyzji Konsenruatorskich przedstawiawytyczne do
wykonania dokumentacjiprojektowejna potrzeby prac remontovvych
potoŻonej
w Łodziprzyul. Gdanskiej25:
nieruchomości
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zachowanie
Podstawowym kierunkiem działa projektowych jest
struktury budow|anej, modernizaĄa i esteĘzacja budynkÓw
znajdujących się na posesji. Projektowane rozwiązania powinny
zmierzacw kierunku utrzymaniahistorycznegocharakterubudynkowtj.
XlX-wiecznej kamienicy czynszowej o programie mieszkalnoużytkowym.
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ModernizaĄabudynkowpowinna zakładac:

\.

ze szczegÓlnym
WykonaniewskazanychW orzeczeniuprac konstrukcyjnych;
na Wzmacnianie
i naprawęelementowkonstrukcyjnych,
a nie
nastawieniem
jest całkowita
ich wymianę.Niedopuszcza|na
wymianastropow,biegÓwklatek
schodovvychitp. Projektowaneprace remontowepowinny prowadzićdo
ich funkcjiW obiekcie
zapewnieniaistniejącym
strukturomkontynuowania
(a nie ichwymlanę).
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Ponadtow zakresieprojektowanych
rozwiązanna|eŻyująÓ:
. osuszeniemurÓw,wykonanieizolacjipionowych
i poziomYch;
- W razie konieczności
. posiadających
wykonanietynkowrenowacyjnych
certyfikatWTA;
- utechnlcznienie
instalacjicentralnego
budynkowm.in.: zaprojektowanie
przebudowę
(wod..kan.
instalacji
lub wymianę
ogrzewaniaoraz
, gazowa,
i RTV). Noweinstalacjenie mogą
bramofonowa,
domofonowa
elektryczna,
i częŚciach wspolnych
byÓ wldoczne na ścianachelewacji,prześwicie
przejŚciaitd.);
(kIatkischodowe,korytarze,
. tj. ociepleniestropownad p|wnicami,stropownad
. termomodernizację
oraz poddasza,wymianalub renowacjastolarki
ostatnimikondygnacjami
okiennej,osuszenle ścian,udroŻnieniebądi usprawnieniesystemu
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tząo Mlasta Loozl
Depirtament Architektury i Rozwoju r
Biuro Architekta Miasta
ul. Piotrkowska 113
90.926 ŁÓdź
ZespÓł ochrony ZabytkÓw
bamt@uml.lodz.ol

tel.: +48 42 638 43 33
tel. fax.: +48 42 638 4279
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wentylacji,docieplenieŚcian - za wyjątkiemelewacji frontowejoraz
warunkowoelewacjiod stronypodworza;
nowegoukładumieszkan- w przypadkach,ktore tego
zaprojektowanie
wymagają,na|eŻydostosowacmieszkaniado warunkÓw,jakie powinny
mieszkania,ktore
spełniaÓsamodzielnelokale- na|eŻyprzeprojektowaÓ
nie posiadająpomieszcze sanitarnychoraz mieszkania łączoneze
wspolnym korytarzem. Nalezy przewldziec lokale d|a osÓb
mozliwośÓ Wprowadzenia mieszkan
nlepełnosprawnych oraz
poddasza
na te kondygnacje
względniedoprowadzenie
w kondygnacji
pionowtechnologlcznych,
wentylacji
etc.
Ewentualnenadbudowypowinny uwzględniaÓzachowanie walorow
architektonicznychi zabytkowychbudynku, wpisywac się ska|ą i
rozwiązaniami
w istniejący
obiekt,nie dominowaÓ,nie
architektonicznymi
przestaniaci nie konkurowaÓz budynkiemhlstorycznYm.
Nadbudowaod
powinnabyc wycofanawzględemokapuo min.1 m.
stronyfrontowej
PODNIESIENIE
WALOROWESETYCZNYCHbudynkow
i ichotoczenia.

z uwagi na znaczną destrukcję budynku i w znacznej mierze utratę
wystroju elewacji, należy przeprowadzićjego remont generalny, a w
zakresie aranzacjielewacjidokonacjej estetyzacji.
Elewaciafrontowa
Projektpowinien zakładać:
. Zaprojektowanie (zaaranzowanie przY wykorzystaniu istniejących,
hlstorycznychpozostatoŚcl)nowegowystrojuelewacji frontowejwraz z
odtworzeniembalkonow(na podstawiemater|altow
irodłowychbądz we
wspołczesnej
sty!istyce).
- Detale na|eŻy wykonaÓ z zastosowaniem tradycyjnych technik
budow|anych
oraz materiałow
lub z materlałÓw
o wysokiejtnruałości
np.
verofilu.
- Kolorystykabudynku powinna byc utrzymanaw tonacjachjasnych,
naturalnych(tj.tynkow|ub kamienia),z uŻyciemmaksyma|nie
3 kolorÓw
jeden ko|ordla pltaszczYznY
W następującym
układzie:
ścian,drugi d|a
detaluarchitektonicznego,
trzecidla stolarki.Dopuszczaslę ze względow
praktycznych,
pokryciecokotupowłoką
malarskąo odcieniuciemniejszym
w stosunkudo płaszczYznY
Ścian. Do malowaniaelewacjina|eŻyuŻywac
farbkrzemianowych,
silikatowych
lubzolowo-krzemnianovvych.
Nalezy ujedno|icićwyg|ąd wtornej stolarki okiennej
obowiązuje
wymiana na stolarkę drewnianą z podziałami i dekoracjami
odwzorowujące historyczne. Nalezy wyznaczyc przynajmniej jeden

/

w belceślemiennej
do
egzemplarzokna hlstorycznego
z perełkowaniem
Kolorystykastolarkidostosowana
zachowaniaw formie tzw. świadka).
do przyjętejdla ptaszczyznścian.Drzwi balkonoweW dolnej partii
powinnyposiadaćdrewnianepłycinowe
wypełnienie.
Nalezy wymienicdrzwi wejśclowe
do klatklschodowejna drewniane,
stylizowane.
Drzwioraz witrynyw lokalachusługowych
na|eŻyujednollclÓi wymieniÓ
na drewniane bądŹ metalowe,W razie potrzeby zastosowac szyby
antywłamaniowe.
Utworzyćschody zewnętrznedo klatki schodowejod strony ulicy
Gdanskiej. Zewnętrzne stopnie do lokaIi ustugowychoraz k|atki
schodowej wykonaÓ jako kamienne lub wykonczyÓ W oktadzinie
kamiennej(wyklUcza
się zastosowaniegresu).
Nalezyw raziekonleczności
wymieniÓobrobkiblacharskie,
rynnyi rury
spustowe.Proponujesię uzycie b|achytytanowo.cynkowej
ze wzg|ędu
na wytrzymałoŚÓ.
gazu na sty|lzowaną.
NalezywymieniÓskrzynkęprzyłącza
(ednostkachłodząca),
Nalezy zlikwidowaclub przenieść
ewentualnie
schowacpodtynkamiwszelkieinstalacjewystępujące
na elewacji.
Prześwit
Płaszczyzny Ścian: prace remontowe W przeŚwicie powinny byÓ
przeprowadzone prowadzone w technologii i kolorystyce tozsamej
z zastosowaną na
elewacji. Projekt powinien zakltadac następujące
estetyzacjęprześwituoraz następującedzialtania
. ujednolicenie wyglądu stolarkl wejściowej W przeŚwicie na drzwl
d rewniane,płycinowe,stylizowane;
. schowanieokablowanlai usunięciewszelkichinstalacjize ścian;
.

Wymianę skrzynek przyłączyna stylizowane.Preferuje się przeniesienie
wszelkich skrzynek do k|atki schodowej oraz zgrupowanie ich W miarę
mozliwości
w jednymmiejscu;

.

(stylizowane9o);
Wykonanieoświetlenia

.

montaŻbramyz prętowstalowych;

.

Wymiananawlerzchnina kostkę betonową,stylizowanąnp. typu Strobruk.

Elewacie od podworka :
Elewację budynkÓw od strony podwÓrza (po wykonaniu osuszenia, izolacji
pionowejoraz w koniecznym obszarze tynku renowacyjnego,powinnyzostaÓ
otynkowane (tynk cementowo.Wapienny zatarty na gładko). Elementy
dekoracyjne (gzymsy) powinny zostaÓ naprawione,a W miejscach ubytkow
uzupetnione.PłaszczyznyŚcian powinnyzostaÓ pokryte powłokąmalarską

farbą krzemianową |ub silikatową W odcieniu nawiązującymdo elewacji
frontowej.
MozliwoŚĆ termomodernizacjiścian zewnętrznych (od strony podworka)
na|eŻy rozwaŻyÓw aspekcie stopnia zawi|goceniamurow i proponowanych
działan, gdyŻ koniecznośćzastosowanla tynkÓw renowacyjnych wyklucza
mozliwośćwykonania na nich warstwy termoizolacyjnej. W przypadku
przyjęciametody gwarantującejrozwiązanieWW.problemÓw, dopuszcza się
mozliwośćwykonania termoizolacji zewnętrznej (wełną mlnera!n{ pod
warunkiemzastosowanla jako warstwywyko czeniowejtynkow mineralnych
o struktlrze nawiązującejdo istniejącej
Ponadto prace powinny zaktadac.
.

odtworzeniebalkonowi balustrad(na podstawlemateriałowŹrodtowych
bądi We Wspotczesnejsty|istyce).

-

Zachowaniei renowacjęoryginalnejstolarklokiennejna k|atkach
schodowychbądŹją odtworzeniew raziejej złegostanu technicznego,
przy czym na|eŻywYznaczyc przynajmniejjeden egzemp|arzdo
zachowaniaw formie tzw.świadka).
Nalezy ujednolicićWyglądwtornejstolarkiokiennej- obowiązuje
wymiana na stolarkędrewnianą z podzialtami
odwzorowującymi
historyczne.Nalezy wyznaczyc przynajmniejjeden egzemplarzokna
historycznegoskrzynkowegosześciodzielnego
do zachowaniaw formie
tzw. Świadka. Kolorystykastolarkidostosowanado przyjętejdla
pltaszczyznśclan.

.

.
-

Wymianęobrobekblacharskich,rynieni rur spustowych.
Schowanie,llkwidacjawszelkichinstalacjina elewacji.

-

Montaz oświetlenia
zewnętrznegodostosowanegodo przyjętej
konwencji.

.

Wykonanie nowychdaszkÓw nad wejściami
w formie stylizowanej.

Klatki schodowe
.

PrzywrÓcenie historycznegowyg!ądustolarkidrzwiowejwg Wzorca.
Nalezy zastosowaćdrzwi drewniane,płycinowe,sty|izowaneoraz
zachowac istniejąceościeŻadrzwi lub je odtworzyc.

.

UjednoliciÓstolarkędrzwiowądo mieszkan w korytarzachbocznych na|eŻyzastosowaÓ drzwi drewniane,płycinowe,stylizowane.

.

Zachowanie,naprawai uzupetnienleposadzek (z płytekcementornrych
i
lastrico).

-

Zachowaniei naprawaschodÓw wraz z balustradami(w oficynach
betonowewytartestopnieschodow na|eżywymienićnajlepiejna
drewniane,a drewnianei poręcze tralkiodtworzyć,w kamienicy
4
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na
metaloweba|ustrady
frontowej
naprawicstopniez lastrikoi odtworzyć
podstawieistnlejącychfragmentow).
podłog
na
naprawa,uzupełnienie
z drewnalub Iastriko
Zachowanie,
podestach.
- ich
widocznychna Ścianachwszelkichinstalacji
Likwidacja
przeniesienie,
przebudowa,
itp.
schowaniepodtynkiem,obudowanie
Naprawai uzupełnienie
tynkow.
malarskimi.Kolorystyka
w tonacjach
Pokrycleścianpowłokami
ścian
jasnych,pastelowych.
Dopuszczasię wykonaniepasa lamperii.
Nalezyprzyjąćjedną
kolorystykę
d|acatejstolarki- okiennej,drzwiowej,
balustradi pochwytow.
Estetyzaclaskrzynekinstalacyj
nych- grupowanie, wymiana, malowane
w kolorzeŚcian.
(np.p|afony
Wymianaoświetlenia
na dostosowanestylistycznie
z,,mosięŻną,,
.
obwo|utfl
Na elewacjach od strony podwÓrza, prześwicie bramowym oraz we
wnętrzach budynku należy odciąć źr6dła zawilgocenia ścian,
przeprowadzić odgrzybienie i dezynfekcję etc.
Zaqos podarowan ie podwÓrza :

Likwidacja, względnie zagospodarowaniei estetyzai1a zabudowy
dysharmonlzującej.
Wymiananawierzchnl
na kostkębetonowąstylizowaną.
Utworzenie zie|encÓw, miejsca rekreacji dIa mieszkancow
wraz z małąarchitekturą.
Z powodumaĘ przestrzenipodworkana|eŻy
rozwaŻyćzastosowanie zieleni pnącej na tĘazach na wysokich
ścianach
sąslednichbudynkowbądŹtzw.''zielonych
ścian'',
ewentua|nie
nasadzeniedrzewlubwprowadzenie
zielonegodachuodwroconego
nad
gospodarczym.
budynklem
Zaprojektowa
nie oświetle
nia zewnętrznego terenu.
W miaręmoiliwoŚciutworzenie
miejscparkingowych.
Pergola: Preferowanejest Wyznaczeniemiejsca składowaniaodpadow
W istniejącychbudynkach gospodarczych. W przypadku braku takiej
mozliwościna|eŻyzaprojektowacwolnostojącąkonstrukcję.W przypadku
projektowaniapergoli murowanej powinna byÓ ona otynkowana, a
wypełnienia
ścianwykonanez elementow
azurowych,
o duiym zagęszczeniu
(meta|owych
bądi drewnianych).
Wyk|uczasię zastosowanieprzy budowie
pergolie|ementÓwmodułowych
ogrodzenz betonuoraz blachytrapezoweji
falistej.
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Dokumentacjaprojektowawymaga uzyskania pozytywnejopinii Biura
Architekta Miasta. Jej oczekiwany zakres to:
projekt architektoniczno wykonawczego zawierający:

budowlany z

elementami proiektu

elewacjl.
1. Programpracdla wystroju
dokumentacjęfotograficznąstanu istnlejącego,ktorąna|eŻy
2. Szczegołową
ddączyÓ do inwentaryzacji.
3. Projektywykonawczestolarkiokienneji drzwiowej.
4. Projekty wykonawcze elementow pod|egającychodtworzeniu Iub
(np. ba|ustradyschodÓw, stopnie,Wsporniki,daszki nad
projektowanych
pompy,latarnie,uchwytyflag ltp.).
wejsciami,odboje,wodowskazy,
5. SzczegÓtowe rozwiązaniadotyczącekonstrukcjibudynku(wzmocnienia,
wymiany,naprawy).
6. Projektyinsta|acji(c.o, gaz, e|ektryczna,wod..kan.itd. uwzg|ędniające
wspo|nych
w bramach i częściach
ich ekspozyĄina e|ewacjach,
ograniczenie
itp.
formyoświetlen
propozycjewyg|ąduskrzynekprzyłączY,
o|a=zawierające
wspolnych.
wnętrzczęści
7. Projektywykonczenia
wykonaniezie|encÓw,rodzĄ
terenu uwzg|ędniające
8. Zagospodarowanie
i kompozyĄaułoŻenia).
nawierzchni(rodzajmateriatu
odpadow(np.pergole).
9. Miejscaskładowania
Projekt musi spełniac wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu,
Budownictwai GospodarkiMorskiejz dnia 25 kwietnia2012 r. w sprawie
zakresui formyprojektubudow|anego.
szczegołowego
Zwyrazamiszacunku,

xÓw
owska
asta
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