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Administracja
Nieruchomościami
Łodź.Polesie
,,KONSTANTYNOWSKA''
uI. Św. Jerzego 12
91-072 Łodź

Szanowni Pa stwo,
W nawiązaniudo Panstwowniosku,pismo znak TTl1313l2013r.,
ZespÓł opinil i Decyzji Konserwatorskich przedstawiawytyczne do
wykonania dokumentacjiprojektowejna potrzeby prac remontowych
potozonej
w Łodziprzy ul. Gdanskiej29:
nieruchomości
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zachowanie
Podstawowym kierunkiem działa projektowych jest
struktury budowlanej, modernizaqa i estetyzacia budynkow
znajdujących się na posesji' Projektowane rozwiązania powinny
zmierzać w kierunku utrzymania historycznego charakteru budynkow
tj. XlX-wiecznej kamienicy czynszowej o programie mieszkalnoużytkowym.
Modernizacjabudynkowpowinna zakładać.
ze szczegolnym
Wykonaniewskazanychw orzeczeniuprac konstrukcyjnych;
i naprawęelementowkonstrukcyjnych,
a nie
nastawieniem
na Wzmacnianie
jest całkowita
wymianastropow,biegÓwklatek
ich wymianę.Niedopuszcza|na
schodowychitp. Projektowaneprace remontowepowinny prowadzicdo
strukturomkontynuowania
ich funkcjiW obiekcie
zapewnieniaistniejącym
(a nie ichwymianę).
rozwiązanna|eŻyująÓ:
Ponadtow zakresieprojektowanych
.
.

-

i poziomYch;
osuszeniemurÓw,wykonanieizolacjipionowych
. posiadających
W razie koniecznoŚciwykonanietynkowrenowacyjnych
certyfikatWTA;
instalacjicentralnego
utechnicznienie
budynkÓwm.in.. zaprojektowanie
przebudowę
lub wymianęinsta|acji(wod..kan.,gazowa,
ogrzewaniaoraz
bramofonowa,
domofonowai RTV). Nowelnstalacjenie mogą
e|ektryczna,
i częściachwspo|nych
na
byÓ widoczne
śclanachelewacji,prześwicie
przejścia
(klatklschodowe,korytarze,
itd.);
. tj' ociepleniestropownad piwnicami,stropÓwnad
termomodernizację
oraz poddasza,wymianalub renowacjastolarki
ostatnimikondygnacjami
okiennej,osuszenie Ścian, udroznieniebądż usprawnieniesystemu

Urzad MiastaŁodzi
Depirtament Architektury i Rozwoju
Biuro Architekta Miasta
ul. Piotrkowska 113
ZespÓł ochrony ZabytkÓw
90.926 ŁÓdŹ
bam@uml.lodz.pl

te!.:+48 42 638 43 33
tel. fax.: +48 42 638 4279

www.uml.lodz.pl
e-mail:

wentylacji, dociep|enie Ścian - za wyjątkiem e|ewacji frontowej oraz
warunkowoelewacjiod strony podworza;
W przypadkach, ktore tego wymagają zaprojektowanienowego układu
mieszkan - na|eŻydostosowaÓ mieszkaniado warunkow,jakie powinny
spełniaćsamodzielne loka|e- na|eŻyprzeprojektowaÓmieszkania, ktore
nie posiadają pomieszczen sanitarnych oraz mieszkania łączone ze
wspolnym korytarzem. Nalezy przewidziec lokale d la osob
mozliwośÓ Wprowadzenia mieszkan
niepetnosprawnych oraz
.
w kondygnacjipoddasza względniedoprowadzenlena te kondygnacje
pionowtechnologicznych,
wentylacjietc.
PODNIES|ENlE WALOROW ESETYCZNYCH budynkÓwi ich otoczenia.
Elewacja frontowa
P rojekt powinien zakładaĆ.
-

-

.

.
.
.
.

Płaszczyznyścianpowinny zostaÓ poddane zabiegom restauratorskim,
w trakcie ktorychzachowane zostaną wszystkie elementysktadającesię
na istniejącywystroj architektonicznyelewacji. Deta| utracony powinien
zostaĆ odtworzony (na podstawie stanu istniejącego).Detale nalezy
wykonaÓ z zastosowaniem tradycyjnych technik budowlanych oraz
materiałow.Nalezy odtworzyć baIkony i wymienić balustrady (na
podstawie materiatowżrodltowycho raz zachowanych wzo row).
Kolorystyka budynku powinna byÓ utrzymana W tonacjach jasnych,
(tj.tynkow|ub kamienia), z uŻyciemmaksyma|nie3 kolorow
natura|nych
w następującymukładzie:jeden kolor dla pltaszczyznyścian,drugi dIa
deta|u architektonicznego, trzeci d|a stolarki. Dopuszcza się ze
względow praktycznych,pokrycie cokołu powłokąmalarską o odcieniu
ciemniejszymw stosunku do pltaszczYznyśclan.Do malowaniaelewacji
na|eŻy uŻywac farb krzemianowych, silikatowych |ub zolowo.
krzemnianowych.
Na|ezy ujednoliciÓ vvygląd Mornej stolarki okiennej
obowiązuje
wymiana na stolarkę drewnianą z podziałami i dekoracjami
odwzorowującymihistoryczne. Na|ezy wYznaczYc przynajmniejjeden
egzempIarzokna historycznegodo zachowaniaw formle tzw. świadka).
Kolorystyka stolarki dostosowana do przyjętej dla pltaszczyzn ścian.
Drzwi balkonowew dolnej partiipowinnyposiadac drewnianeptycinowe
wypełnieniewg istniejącegowzorca.
Drzwi do lokalu W elewacji frontowej na|eŻywymienlÓ na drewniane,
płycinowe, stylizowane (sugeruje slę oprzec na przykltadzie drzwi
wejściowych
w oficynie).
Zewnętrznestopnie do lokalu wykonaÓ jako kamienne lub wykonczyc
w okładziniekamiennej(wykluczasię zastosowaniegresu).
NaleŻyw razie konieczności
wymienićobrobkiblacharskie,rynny i rury
spustowe. Proponuje się uzycie blachy tytanowo.cynkowejze wzgIędu
na wytrzymałośÓ.
Nalezy Wymienićskrzynkęprzyltączagazu na stylizowaną.

Prześwit
Pltaszczyzny Ścian: prace wykonczeniowe W przeŚwicie powinny byÓ
przeprowadzone W techno|ogii i kolorystyce tozsamej z zastosowaną na
e lewacji. P rojektpowinien zaklladać następujące działanla:
. ujednolicenie
stylizowane;
Wyglądustolarkina drzwidrewniane,płycinowe,
.
.

schowanieokablowaniai usunlęciewszelkichinsta|acjize ścian;
Wymianę skrzynek przyłączyna styllzowane.Preferuje się przeniesienie
wszelkich skrzynek do klatkl schodowej oraz zgrupowanie ich W miarę
w jednymmiejscu;
moz|iwości

.

(stylizowane9o);
Wykonanieoświetlenia

.

montaŻbramyz prętÓw stalowych;

.

Wymiananawierzchnina kostkę betonową,stylizowanąnp. typu Strobruk.

Elewacie od podworka :
Elewację budynkow od strony podworza (po wykonaniu osuszenia, izolacji
plonowej oraz w koniecznym obszarze tynku renowacyjnego,powinny zostaÓ
otynkowane (tynk cementowo-wapienny zatarty na gtadko). Elernenty
dekoracyjne (gzymsy) powinny zostaÓ naprawione,a W miejscach ubytkow
uzupełnione.Płaszczyznyścianpowinny zostać pokryte powłokąma|arskąfarbą krzemianową lub silikatową W odcieniu nawiązującym do elewacji
frontowej.
MozliwośÓ termomodernizacjiścian zewnętrznych (od strony podworka)
na|eŻy rozwaŻyÓw aspekcie stopnia zawi|goceniamurÓw i proponowanych
działan,gdyŻ konlecznoŚć zastosowania tynkow renowacyjnychwyk|ucza
mozliwośÓwykonania na nich warstwy termoizolacyjnej.W przypadku
przyjęcia metody gwarantującejrozwiązanieWW.problemÓw, dopuszcza się
mozliwośćwykonania termoizolacji zewnętrznej (wełną minera|ną) pod
warunkiem zastosowaniajako warstwy wykonczeniowejtynkow mineralnych
o strukturze nawiązującej do istniejącej i poMorzeniu elementÓw
dekoracyjnych.
Ponadto prace powinny zakładac.
.

Zachowanie i renowację oryginalnej stolarki okiennej na klatkach
schodowych bądŹjej odtworzeniew razie jej złegostanu technicznego,
przy czym na|eŻy wyznaczYc przynajmniej jeden egzemp|arz do
zachowaniaw formietzw. Świadka).

.

obowiązuje
Nalezy ujednolicic wygląd wtornej stolarki okiennej
wymiana na sto|arkę drewnianą z podziałami odwzorowującymi
historyczne. Nalezy wyznaczyc przynajmniej jeden egzemplarz okna
do zachowania w formie
historycznegoskrzynkowegosześciodzie|nego
tzw. świadka. Kolorystyka sto|arki dostosowana do przyjętej d!a
pllaszczyznŚcian.

.
.
.
.
.

stolarkidrzwiowej.Wyglądwtornej
Zachowaniei renowacjęorygina|nej
wzorcow.
wg istniejących
ujednolicic
na|eŻy
stolarkidrzwiowe1
(zakazstosowanlagresu)i pochy|nido
Naprawęschodowwejśclowych
przYpochylnl.
wymianębalustrady
|oka|u;
do piwnic.
formyzejścia
przeniesienie
bądŹprzebudowę
Likwidację,
Usunięciewtornejoktadzinycokołu.
okienkapiwniczne.
Wymianęklapprzestaniających
Wymianęobrobekblacharskich,
rynieni rurspustowych.
na elewacji.
wszelkichinstalacji
likwidacja
Schowanie,
Montaz oświetleniazewnętrznego dostosowanego do przyjętej
konwencji.
w formiestylizowanej.
Wykonanienowychdaszkownadwejściami

Klatki schodowe
-

Ujednolicicstolarkędrzwiowądo mieszkanW korytarzachbocznych
na|eŻyzachowaĆ i poddaÓ renowacjidrzwi historyczne,a wtorne
ptycinowych.
drzwidrewnianych,
wymienicna wzoristniejących

-

posadzekz lastrico.
naprawai uzupetnienie
Zachowanie,
Zachowaniei naprawaschodowwrazz balustradami.
podłogz drewna lub |astrikona
Zachowanie,naprawa,uzupełnienie
podestach.
Likwidacja widocznych na ścianachwszelkich lnstalacji - lch
przebudowa,
przeniesienie,
ltp.
schowaniepodtynkiem,obudowanie

.
.

Naprawai uzupełnienie
tynkow.
. Pokrycieścianpowtokamimalarskimi.KolorystykaścianW tonacjach
jasnych,paste|owych.
Dopuszczasię wykonaniepasa |amperii.
. Na|eŻyprzyjąÓjednąkolorystykę
dla caĘ stolarki- okiennej,drzwiowej,
balustradi pochwytow.
- grupowanie,
- EstetyzaĄaskrzynekinsta|acyjnych
wymlana,malowane
w kolorześcian.
. Wymianaoświetlenia
na dostosowane
stylistycznie.

Wnetrzalokali:
Przebudowalokall powinnamiec na uwadze ich historyczny charakter.
W przypadkuwystępowanlasztukateriina sufitach pomieszczen na|eŻy
przewidziecich zachowaniei ekspozYilęlub ewentualneprzekryciesufitami
podwieszanymi.
4
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Wszelkie wątpliwościco do oceny wartościhistorycznyche|ementÓw
WyposaŻenia na|eŻy skonsultowaÓ z przedstawicie|emMiejskiego
Zabytkow.
Konsenłvatora
Zagospodarowaniepodworza:
(daszek na wspornikach
Likwidacja,elementÓwdysharmonizujących
przyścianie
sąsiedniej).
na kostkębetonowąstylizowaną.
Wymiananawierzchni
Utworzenie zie|e cow, miejsca rekreacji dla mieszkancÓw
wraz z małąarchitekturą.
Z powodumaĘ przestrzenipodworkana|eŻy
rozwaŻyćzastosowanie zieleni pnącej na trejazach na wysokich
ŚcianachsąsiednichbudynkowbądŹtzw.''zielonych
Ścian'',ewentualnie
nasadzeniedrzew.
Zaprojektowa
nie oświ
etle nia zewnętrznego terenu.
W miaręmozliwości
utworzenie
miejscparkingowych.
Pergola: Preferowanejest Wznaczenie miejsca sktadowaniaodpadÓw
W istniejącychbudynkach gospodarczych. W przypadku braku takiej
moz|iwościna|eŻyzaprojektowaÓwo|nostojącąkonstrukcję'W przypadku
projektowaniapergoli murowanej powinna byÓ ona otynkowana,
a wypetnieniaścian wykonane z elementÓw aŹurowych,o duzym
zagęszczeniu(metalowychbądżdrewnianych).Wyklucza Slę zastosowanie
przy budowiepergolielementowmodutowych
ogrodzenz betonuoraz blachy
trapezoweji falistej.
Dokumentacjaprojektowawymaga uzyskania pozytywnej opinii Biura
ArchitektaMiasta.Jej oczekiwanyzakres to:
Projekt architektoniczno - budowlany z
wykonawczego zawierający:

elementami projektu

1. Programpracdla wystroju
elewacji.
2. SzczegÓłowądokumentacjęfotograficznąstanu istniejącego,ktorąna|eŻy
doltączyÓdo inwentaryzacji.
3. Projektywykonawczestolarkiokienneji drzwiowej.
4. Projekty wykonawcze elementow pod|egającychodtworzeniu lub
projektowanych
(np. balustradyschodÓw, stopnie,Wsporniki,daszki nad
pompy,latarnie,
wejściami,
odboje,wodowskazy,
uchwytyflagitp.).
5. SzczegÓłowerozwiązaniadotyczącekonstrukcjibudynku(wzmocnienia,
wymiany,naprawy).
6. Projektyinstalacji(c.o, gaz, elektryczna,wod.-kan..td. uwzględniające
ograniczenie
ich ekspozyĄina elewacjach,
w bramachi częsciachwspolnych
oraz zawierĄącepropozycjewygląduskrzynekprzyłączy,
formyoŚwietlenitp.

\
\

7. Projektywyko czeniawnętrzczęściwspÓlnych.
8. Zagospodarowanie
terenu uwzg!ędniające
wykonaniezietencÓw,rodzaj
nawierzchni(rodzajmateriału
i kompozyĄaułozenia).
9. Miejscaskładowania
odpadow(np.pergole).
Projekt musi spełniaÓ wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu,
Budownictwai GospodarkiMorskiejz dnia 25 kwietnia2012 r. w sprawie
szczegołowego
zakresui formyprojektubudowlanego.
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