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PODSTAWA OPRACOWANIA
Uzgodnienia z Inwestorem
Mapa do celów lokalizacyjnych w skali 1:500
Inwentaryzacja i dokumentacja fotograficzna własna
Wytyczne konserwatorskie do wykonania dokumentacji projektowej i programu prac
konserwatorskich – pismo znak DAR-BAr-II.4125.128.2013 z dn. 08.04.2013
Kwerenda archiwalna
Badania laboratoryjne opracowane przez mgr konserwacji dzieł sztuki Sylwię
Pawełkowicz – nr upr. 7762
„Program prac konserwatorskich remontu elewacji i dachu Budynku Urzędu
Pocztowego Łódź 17 przy ul. Moniuszki 4 w Łodzi (dawna Willa Meyera w Pasażu
Meyera)” opracowany przez mgr konserwacji dzieł sztuki Monikę Bystrońską-Kunat
Obowiązujące normy prawne

2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA
Opracowanie stanowi projekt remontu elewacji i dachu budynku Urzędu Pocztowego
UP Łódź 17.
Zakresem opracowania objęte zostały wszystkie elewacje oraz dachu budynku.
Projekt nie obejmuje wymiany okien i drzwi wejściowych do budynku, poza wymianą
części okien na poddaszu od str. ul. Moniuszki i ul. Hotelowej, w celu uszczelnienia i
ochrony miejsc powodujących zalewanie poddasza wodami opadowymi.
Strefa wejściowa do budynku od strony wschodniej, remontowana w 2010r., nie
została objęta opracowaniem ze względu na dobry stan techniczny. Projekt zakłada
jedynie malowanie ścian zjazdu na kondygnację -1, wymianę obróbek na murkach
zjazdu i malowanie balustrad w celu dostosowania do projektowanej kolorystyki obiektu.
Budynek UP Łódź 17 przy ul. Moniuszki 4 wpisany jest do rejestru zabytków
nieruchomych woj. łódzkiego pod numerem A/82 z dn. 20.01.1971 r. oraz znajduje się w
obszarze objętym obowiązującym Planem Miejscowym.
Zakres remontu:
- remont zabtykowych elewacji od strony południowej (ul. Moniuszki) i od strony
wschodniej (ul. Hotelowej) wraz z remontem balkonów,
- remont elewacji od strony podwórza,
- remont pokrycia dachu,
- częściowa wymiana okien i remont zawilgoconych tynków na poddaszu,
- remont – wymiana obróbek blacharskich,
- remont instalacji odgromowej na dachu,
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wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej rynien i obróbek blacharskich nad zjazdem
na kondygnację -1

Niniejszy projekt wielobranżowy przygotowano celem złożenia go w odnośnym urzędzie
i uzyskania pozwolenia na budowę.
W związku z tym, że nie zmieni się zagospodarowanie terenu i funkcja obiektów, budynki
nie będą rozbudowywane ani nadbudowywane, czyli nie zmieni się ich forma
architektoniczna i kubatura - nie zaistniała konieczność wystąpienia o warunki zabudowy.
3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
STAN ISTNIEJĄCY
Budynek położony jest w północnej pierzei ul Moniuszki w zabudowie zwartej.
Frontem od południa zwrócony jest do ul. Moniuszki. Od zachodu przylega do 4 piętrowej
kamienicy, od wschodu graniczy z ul. Hotelową, od północy z posesją Grand Hotelu
zlokalizowaną przy ul. Traugutta.
Budynek położony jest na terenie składającym się z dwóch działek o numerach
ewidencyjnych: 153/1 i 11/10. W części północno-zachodniej terenu znajduje się
niewielkie podwórze z wszystkich stron obudowane, dostępne z klatki schodowej
budynku frontowego, wyłożone kostką betonową. Na podwórze nie ma wjazdu.
Wejścia do budynku znajdują się od ul. Moniuszki, ul. Hotelowej oraz dwa wejścia od
strony podwórza. Wjazd od strony ul. Moniuszki prowadzi na kondygnację -1 budynku.
STAN PROJEKTOWANY
Projekt nie zakłada wprowadzenia zmian w układzie przestrzennym i
komunikacyjnym działki. Budynek nie będzie podlegał rozbudowie, nadbudowie lub
przebudowie. Obsługa komunikacyjna i składowanie odpadów pozostaną bez zmian.
Tym samym zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie.
Zestawienie powierzchni terenu objętego opracowaniem:
- powierzchnia terenu (dz. o nr ewid. 153/1 i 111/10)
- powierzchnia zabudowy budynku objętego opracowaniem

- ok. 890,00 m2
593,50 m2

Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników:
Charakter inwestycji w żadnym stopniu nie wpływa negatywnie na środowisko
i użytkowników, ani na osoby trzecie. Inwestycja realizowana będzie w obrębie tereny
inwestycji, w technologii tradycyjnej z zachowaniem zasad zgodnych ze sztuką
budowlaną oraz przepisami i normami określającymi warunki techniczne związane min. z
oddziaływaniem na środowisko i użytkowników. Użyte materiały i urządzenia posiadają
wymagane atesty i aprobaty dopuszczające je do stosowania w budownictwie.
Wpływ eksploatacji górniczej
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu górniczego,
więc nie jest objęty wpływem eksploatacji górniczej.
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4. DANE OGÓLNE
4.1.PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY BUDYNKU
W budynku przy ul. Moniuszki 4 mieści się Urząd Pocztowy Poczty Polskiej .
Budynek ma dwie kondygnacje nadziemne, jedną kondygnację podziemną i poddasze
nieużytkowe. Pełni funkcje biurowo – usługowe. Zarówno na parterze jak i kondygnacji -1
znajdują się pomieszczenia biurowe i magazynowe. Na kondygnacji -1 zlokalizowane są
również pomieszczenia techniczne. Na 1 piętrze mieści się sala operacyjna oraz
pozostałe pomieszczenia biurowe.
W budynku są dwie klatki schodowe. Główna klatka, dostępna dla interesantów,
zlokalizowana jest w dawnym przejeździe bramnym od strony południowe. Druga klatka
dostępna jest tylko dla pracowników od strony wschodniej.
Projekt nie zakłada zmiany funkcji budynku oraz ich dyspozycji przestrzennych.
4.2.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I CHARAKTERYSTYCZNE DANE LICZBOWE
Obliczono (nadziemne) powierzchnie elewacji objęte opracowaniem. Wynoszą one
odpowiednio:
ELEWACJA POŁUDNIOWA (od ul. Moniuszki)
ELEWACJA WSCHODNIA (od ul.Hotelowej)
ELEWACJA PÓŁNOCNA (od str. dziedzińca)
ELEWACJA ZACHODNIA (od str. dziedzińca)
łącznie

– ok. 380,83m2
– ok. 425,25m2
– ok. 190,51m2
– ok. 162,79m2
- ok.1159,37m2

5. RYS HISTORYCZNY
Obiekt objęty opracowaniem to willa powstała w 1887r. na zamówienie Ludwika
Meyera, prawdopodobnie wg projektu Juliusza Junga. Ludwik Meyer w latach 70 i 80tych XIX w. wytyczył prywatną ulicę – Pasaż Meyera- zabudowaną ekskluzywnymi
piętrowymi willami z ogrodami, z myślą o wynajmie budynków wysokim urzędnikom
państwowym. Inwestycję wiązał z planem przeniesienia władz Gubernialnych z
Piotrkowa.
Głównym komponentem pasażu była willa, przeznaczona na dom właściciela ulicy.
Była to jednopiętrowa willa z dwukondygnacyjnym luksusowo wyposażonym
mieszkaniem. Dom Meyera utrzymany był w stylistyce XVIII wiecznej barokowej włoskiej i
francuskiej architektury pałacowej. Od wschodu urządzony został dekoracyjny ogród z
klombem i fontanną. Do willi prowadziły dwa wejścia. Wachlarzowe schody na osi
ryzalitu
z portykiem, które nie zachowały się do dnia dzisiejszego, zlokalizowane były
od strony ogrodu. Drugie wejście usytuowane było w przejeździe bramnym, od strony ul.
Moniuszki.
Ponieważ plany przeniesienia Guberni z Piotrkowa do Łodzi nie zostały zrealizowane,
Ludwik Meyer zaczął sprzedawać swoje nieruchomości. Budynek nabył w 1903r.
Wałżsko-Kamski Bank Handlowy. Od tego czasu obiekt wielokrotnie zmieniał swoich
właścicieli i ulegał wielu przebudowom i adaptacjom do zmieniających się potrzeb. Nie
zachował się oryginalny układ i wystrój wnętrza budynku, dach został podniesiony,
zniszczone zostały paradne schody od strony ogrodu. Elewacje od dziedzińca zostały
prawdopodobnie przebudowane.
Elewacje od strony ul. Moniuszki i ul. Hotelowej zachowały swój charakter i większość
detalu. Zdemontowane zostały jedynie na obu fasadach wieńczące attykę wazony i
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rzeźbiarskie elementy figuralne. Stolarka okienna została wymieniona na stolarkę pcv w
kolorze białym, zaś stolarka drzwiowa zewnętrzna na ślusarkę aluminiową w kolorze
niebieskim.
Fazy przekształceń:
- 1903r. - przekształcenia wnętrz na potrzeby Wałżsko-Kamskiego Banku Handlowego,
- 1933r. - początek budowy gmachu YMCA: podział działek; likwidacja ogrodu,
wachlarzowych schodów i portyku od strony wschodniej willi. Zdemontowane
zostały wieńczące attykę wazony i rzeźbiarskie elementy figuralne.
- 1937r.- przebudowa na potrzeby Łódzkiego Spółdzielczego Banku Dyskontowego;
przebudowa wnętrza zatracająca pierwotny układ i wystrój; podniesienie
dachu do górnego poziomu attyki; wykonanie świetlika w dachu nad salą
operacyjną; w miejscu bramy przejazdowej wprowadzenie klatki schodowej,
- 1971r. - remont elewacji frontowej i bocznej,
- 1981r. - remont elewacji,
- 1995r. - całościowy remont na potrzeby Poczty Polskiej - dostosowanie wnętrz do
potrzeb Banku Pocztowego, wymiana więźby dachowej i pokrycia dachu,
rekonstrukcja wejścia do budynku od strony wschodniej w formie mającej
nawiązywać do pierwotnej, rampa zjazdowa na poziom -1 dla samochodów
bankowych (w późniejszym okresie rampę przekryto czterospadowym
dachem),
- 2010r. - remont pomostu komunikacyjnego, schodów wejściowych oraz murów
oporowych od strony wschodniej.
Szczegółowy opis historyczny wraz z wyszczególnieniem zachowanej dokumentacji na
temat obiektu został zawarty w Programie prac konserwatorskich remontu elewacji i
dachu budynku UP Łódź 17 – dawnej willi Meyera w Łodzi przy ul. Moniuszki 4”
opracowanym przez mgr konserwacji dzieł sztuki Monikę Bystrońską-Kunat.
6. OCENA STANU TECHNICZNEGO
6.1.FORMA I KONSTRUKCJA OBIETKU
Bryła
Budynek posiada zwartą bryłę w kształcie dwóch prostopadłościanów. Jest
podwpiwniczony, dwukondygnacyjny, z poddaszem nieużytkowym. Przekryty jest
dachem dwuspadowym, ukrytym za pseudo attyką.
Konstrukcja
- ściany konstrukcyjne (zewnętrzne i wewnętrzne) – cegła ceramiczna pełna, tynkowane,
- ściany działowe – pierwotne z cegły ceramicznej pełnej otynkowane; późniejsze w
konstrukcji lekkiej z płyt g-k,
- stopy – w konstrukcji stalowej z wypełnieniem z płyt ŁPS; nad piwnicą łukowe sklepienie
ceglane; nad główną klatką schodową płyty Kleina,
- dach – w konstrukcji drewnianej krokwiowo-płatwiowej; pokrycie z dachówki
bitumicznej; w dachu świetlik w konstrukcji stalowej z wypełnieniem z płyt
poliwęglanowych,
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- klatka schodowa główna – stopnie betonowe na belkach stalowych,
- klatka schodowa boczna – drewniana,
Elewacje od strony ul. Moniuszki i ul. Hotelowej
Elewacja południowa, obecnie frontowa, od ul. Moniuszki i wschodnia od ul.
Hotelowej posiadają odpowiadający sobie rytm podziałów wertykalnych i horyzontalnych.
Zastosowano w nich ten sam detal i decorum. Są dziewięcioosiowe, dwukondygnacyjne,
zwieńczone balustradową pseudo attyką. Elewacja południowa z trzema pozornymi
ryzalitami, z których dwa skrajne są jednoosiowe i zwieńczone trójkątnymi naczółkami.
Środkowy ryzalit zwieńczony naczółkiem półkolistym. W przyziemiu 1-wszej osi od strony
zachodniej elewacji południowej znajduje się prostokątne wejście frontowe, z półkoliście
zamkniętym naświetlem. Zaakcentowane jest ono pilastrami i boniowaniami. Okna
prostokątne, rozmieszczone równomiernie. W parterze ujęte pilastrami, na piętrze
kanelowanymi półkolumnami, o frontach do 1/3 wysokości, pokrytymi ornamentami
groteski. Głowice kolumn korynckie. Półkolumny dźwigają belkowanie z naczółkami,
naprzemiennie trójkątnym i półkolistymi. W 3 i 7 osi okiennej piętra znajdują się
prostokątne balkony na kroksztynach. Ich balustrady są tralkowe, zwieńczone wazonami.
Podziały pozorne wyznaczają wyodrębnioną gzymsem partię cokołową i podokienniki
parteru. Na wysokości piętra biegnie silnie wyładowany, profilowany gzyms kordonowy.
W zwieńczeniu ścian fryz z motywem rozet i gzyms wieńczący na kroksztynach. Nad nim
balustradowa pseudo attyka. Elewacja wschodnia posiada na osi środkowej silnie
wysunięty poza lico ściany trójosiowy ryzalit z wejściem do budynku, które uległo
znacznej przebudowie. Okna w ryzalicie są prostokątne, większe od pozostałych i
zamknięte arkadą. Inne elementy rozczłonkowane analogicznie do elewacji południowej.
Elewacje od podwórza
Elewacja północna i zachodnia pozbawione są zdobnego detalu architektonicznego.
Ściany są gładkie, ograniczone gzymsem cokołowym, wieńczącym okna prostokątne
nierównej szerokości, odzwierciedlające funkcje wnętrz. Elewacja zachodnia
czteroosiowa z prostokątnym ryzalitem mieszczącym klatkę schodową. Elewacja
północna pięcioosiowa z ryzalitem skrajnym od zachodu, mieszczącym klatkę schodową
i w przyziemiu wejście do budynku. W oknie na klatce schodowej znajduje się
współczesny witraż wykonany w czasie remontu budynku w latach 1995-1996.
Stolarka okienna i drzwiowa
Drzwi balkonowe drewniane skrzynkowe malowane w kolorze białym.
Okna z profili pcv w kolorze białym, wymienione w czasie remontu w roku 1995. Od
strony ul. Moniuszki i ul. Hotelowej do zewnętrznych profili okiennych doklejono zdobione
snycerką drewniane słupki wzorowane na oryginalnych profilach okiennych.
Drzwi wejściowe z profili aluminiowych w kolorze niebieskim. Drzwi wejściowe od
strony ul. Moniuszki aluminiowe, przesuwne automatycznie, zabezpieczone ażurową
roletą w kolorze naturalnego aluminium, opuszczaną po zamknięciu urzędu.
6.2.OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEWACJI
Elewacje od strony ul. Moniuszki i od ul Hotelowej posiadają zachowany w
stosunkowo dobrym stanie detal sztukatorski. Zniszczona jest partia cokołowa, balkony i
narożniki przy ryzalitach, w których poprowadzone są rury spustowe. Ściany i pilastry
mają liczne drobne spękania tynku. Na ścianach parteru łuszczy się farba.
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Elewacje od strony podwórza są pozbawione detalu sztukatorskiego. Na ścianach
i cokole widoczne są spękania tynków. Na gzymsie i w partii cokołowej przy oknach
występują ubytki i odspojenia tynku. Cokół, w okolicach rur spustowych,
jest
zawilgocony.
Szczegółowy wykaz zniszczeń na elewacjach:
1. Gzymsy i detale architektoniczne pokryte ciemnym nalotem (Skutek osadzania się
takich czynników jak kurz, sadze, węgle, smoły, itp.),
2. Zniszczenia partii cokołowej - liczne spękania, zawilgocenie muru, uszkodzenia
mechaniczne narożników cokołu – obtłuczenia, widoczne wtórne uzupełnienia ubytków
na cokole – łaty cementowe, odpadający tynk i łuszcząca się farba na cokole,
przemalowania elewacji w partii cokołu i parteru w celu odświeżania (Zniszczenia w partii
cokołowej są przede wszystkim wynikiem działania wody opadowej, roztopowej i wody
odbijającej się od chodnika, która przenika do tynku i powoduje pęcznienie
poszczególnych składników. Sprzyja to rozwojowi grzybów i pleśni. Nieszczelność rur
spustowych powoduje dodatkowe zalewanie elewacji w narożnikach, w wyniku czego
dochodzi do odspojenia tynku i ukazania muru ceglanego.),
3. Łuszczenie i odspajanie się farby na poziomie parteru (Jest ono spowodowane
wtórnym pomalowaniem elewacji na tym poziomie nieprzepuszczalną farbą, która
uszczelniła powierzchnię ściany i doprowadziła do odspojenia warstwy malarskiej.),
4. Zniszczenia balkonów - niedrożność odpływów na balkonach, zawilgocenie płyt
balkonów, zasolenie i zagrzybienie, ubytki tynku i elementów dekoratorskich od spodu
balkonów i wokół cokołu balustrady, łuszczenie się farby na balustradach i drzwiach
balkonów, ubytki i erozja na bazach tralek gipsowych (Zły stan techniczny balkonów
spowodowany jest nieszczelną izolacją przeciwwodną w warstwach posadzkowych,
niedostatecznym uszczelnieniem styku nawierzchni balkonów z balustradą oraz
niewłaściwym odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych z powierzchni balkonów.
Istniejące otwory odwadniające w dolnej partii balustrady są małe, ulegają szybkiemu
zapychaniu liśćmi
i innymi nieczystościami oraz są nieregularnie czyszczone.
Powoduje to zatrzymywanie wody na powierzchni balkonów. Woda i migrujące z nią
przez posadzkę balkonów sole korozyjne powodują spękania płyty balkonów i
odspojenia tynków.),
5. Liczne spękania tynku na elewacji wschodniej na poziomie parteru i I piętra
(Spękania spowodowane są zastosowaniem zbyt mocnej zaprawy w stosunku do
wytrzymałości konstrukcji murowej.),
6. Punktowa erozja baz pilastrów i tralek (Erozja powstaje na skutek wietrzenia
fizycznego i chemicznego sztukaterii gipsowych),
7. Łuszczenie się farby na murze na poziomie parteru (Łuszczenie spowodowane jest
wtórnymi wymalowaniami ścian farbą o niskiej paroprzepuszczalności.),
8. Łuszczenie się farby na bazach pilastrów na styku z obróbkami blacharskimi
gzymsów (Łuszczenie w tych miejscach spowodowane jest zbyt płytkim osadzeniem
obróbek blacharskich i podciąganiem wody.),
9. Spękania gzymsu na elewacji południowej i wschodniej,
10. Ubytki w gzymsie od strony dziedzińca (Spękania i ubytki w gzymsie są wynikiem
nieszczelności obróbek blacharskich. Wszystkie obróbki wykonane są na pojedynczy
rąbek stojący, który nie gwarantuje szczelności połączeń.),
11. Zły stan rynien i rur spustowych - nieszczelności rur spustowych, miejscowe
uzupełnienia miedzianych rur spustowych rurami stalowymi, odkształcenia rynien.
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6.3.OCENA STANU TECHNICZNEGO DACHU
Dach budynku pokryty jest dachówką bitumiczną na podkładzie z jednowarstwowej
papy bitumicznej układanej na sklejce. Nachylenie połaci dachowych wynosi: od strony
ulic – 12°, od strony dziedzińca – 18°. Pokrycie dachowe z gontów bitumicznych stosuje
się powyżej kąta nachylenia 15°. Pokrycie dachowe wykazuje punktowe nieszczelności
na całej powierzchni i
przepuszcza wodę. Sklejka podkładowa jest miejscowo
zawilgocona, zagrzybiona i zasolona oraz podziurawiona gwoźdźmi.
Powierzchnia dachu od strony północno-zachodniej (między budynkiem sąsiednim
a świetlikiem dachowym) oraz w koszu (od strony dziedzińca) jest omszała i porośnięta
porostami, które utrudniają spływ wody i śniegu z połaci dachowej.
Ściany attykowe na poddaszu są silnie zawilgocone i zagrzybione, zwłaszcza od
strony ul. Moniuszki i ul. Hotelowej. Woda przedostaje się przez nieszczelności okien,
obróbek blacharskich i papy podkładowej. Sklejka na styku z deską okapową jest na
długich odcinkach zbutwiała, a końcówki krokwi w kilku miejscach są przegnite.
Przyczyną zawilgacania ścian poddasza jest brak szczelności w miejscu styku tralek
z oknami poddasza. W wyniku przebudowy w 1937 roku podniesiono dach do górnego
poziomu attyki. Za tralkami w attyce zamontowano okna, które doświetlają poddasze.
Rozwiązanie takie powoduje, że w czasie deszczy woda gromadzi się w przestrzeniach
między tralkami i znajduje ujście do wnętrza budynku na styku ściany ze stolarką
okienną. Miejsce to jest trudno dostępne i nie ma tam odpowiednich obróbek oraz izolacji
przeciwwodnych.
Przecięta jest miejscami papa podkładowa pod blachą nadrynnową, co powoduje
przeciekanie wody na znacznej długości okapu i gnicie drewna.
Obróbki blacharskie przy niskim kącie nachylenia powinny być wykonane na
podwójny rąbek stojący. Łączenia wszystkich obróbek są wykonane na pojedynczy rąbek
stojący. Pod rynną w miejscu załamania obróbek nie ma zachowanej ciągłości rąbka
pionowego z poziomym, rąbki są przesunięte względem siebie.
Zalegający sezonowo śnieg na gzymsie przylegającym do ścian attykowych
powoduje dodatkowe zawilgacanie muru. Na ścianach poddasza widoczne są zacieki,
zawilgocenia i spudrowania oraz wysolenia w postaci plam. Spowodowane jest to
nieszczelnością obróbek i niedostatecznym ich wywinięciem na ściany.
Poddasze jest nie ocieplone. Nie posiada właściwej wentylacji. Na dachu
zamontowane są jedynie wywietrzaki, a brak jest otworów nawiewnych. Zawilgocone
ściany
i sklejka podkładowa nie mają możliwości osuszania się. Stwarza to
dogodne warunki do rozwoju pleśni.
Więźba dachowa
Więźba dachowa znajduję się w dobrym stanie technicznym, nie wykazuje śladów
ugięć, pęknięć, ani korozji biologicznej. Jedyne zniszczenia to dwie nadgnite końcówki
krokwi przy okapie od strony ul. Moniuszki.
Świetlik dachowy
Świetlik dachowy wykonany jest w formie dachu czterospadowego na konstrukcji
stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie przez malowanie. Pokryty jest korytkowymi
płytami poliwęglanowymi. Płyty są szczelne i nie połamane. Nie widać na nich śladów
zniszczeń.
Kominy
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Murowane i tynkowane, wykończone czapami betonowymi w dobrym stanie
technicznym. Jedynie dawny komin spalinowy od strony dziedzińca wykazuje ślady
spękań.
6.4. OCENA STANU TECHNICZNEGO ZADASZENIA NAD ZJAZDEM NA
KONDYGNACJĘ -1
Zadaszenie nad śluzą, podobnie jak świetlik dachowy, wykonane jest w formie
czterospadowego dachu o konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie przez
malowanie. Pokryte jest korytkowymi płytami poliwęglanowymi. Płyty są szczelne. Dwie
płyty są pęknięte w warstwie górnej i wymagają ymiany. Rynny i obróbki blacharskie
wykonane są z blachy ocynkowanej i malowanej. Rynny są zanieczyszczone i niedrożne.
Obróbki blacharskie od strony zachodniej, na styku z budynkiem, są zniszczone i
pokrzywione. W czasie zimy woda zamarza w rynnach odprowadzających wodę, w
miejscu tym gromadzi się śnieg, którego wody roztopowe zalewają ścianę budynku na
poziomie parteru
i piwnic oraz ściany zjazdu. Jest to również przyczyną odspajania
się tynku i kawałków muru w rejonie styku ściany budynku z zadaszeniem. Ze względu
na brak możliwości przebudowy lub likwidacji zadaszenia sugeruje się wykonanie na
styku instalacji antyoblodzeniowej pod obróbkami blacharskimi i w rynnie.
6.5. WNIOSKI
Budynek przechodził ostatni generalny remont w roku 1995. Od tego czasu jego stan
ulegał stopniowej degradacji związanej z amortyzacją budynku, działaniem czynników
atmosferycznych i środowiska miejskiego. Budynek znajduje się dobrym stanie
technicznym, jednak jego pokrycie dachowe i elewacje wymagają pilnego remontu oraz
przeprowadzenia kompleksowych prac konserwatorskich.
Główną przyczyną zniszczeń jest:
- niewłaściwe wykonanie obróbek blacharskich, niezgodne ze sztuką dekarską
stosowaną w pokryciach miedzianych,
- pokrycie dachu materiałem niedostosowanym do kąta nachylenia połaci dachowych,
− brak poprawnej wentylacji poddasza,
- brak izolacji i obróbek blacharskich na styku tralek attyki z oknami na poddaszu,
- występowanie nieszczelności rur spustowych,
- brak właściwych izolacji na balkonach,
- niewielkie otwory odwadniające balkony
- wykonanie za mocnych tynków w stosunku do wytrzymałości muru,
− pomalowanie ścian farbą nieprzepuszczalną,
− sezonowe zaleganie śniegu i lodu na styku ściany budynku z zadaszeniem zjazdu od
strony zachodniej.
Szczegółowy opis stanu technicznego wraz z dokumentacją fotograficzną został zawarty
w „Programie prac konserwatorskich remontu elewacji i dachu budynku UP Łódź 17 –
dawnej willi Meyera w Łodzi przy ul. Moniuszki 4” opracowanym przez mgr konserwacji
dzieł sztuki Monikę Bystrońską-Kunat.
7. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE
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7.1.OPIS OGÓLNY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT
REMONTOWYCH
Planuje się wykonanie następujących zakresów prac remontowych związanych
z remontem elewacji i pokrycia dachu budynku:
a) demontaże i rozbiórki
b) remont tynków i detali sztukatorskich oraz malowanie elewacji od strony
południowej i wschodniej ( od ul. Moniuszki i ul. Hotelowej)
c) remont balkonów na elewacjach południowej i wschodniej
d) remont tynków i malowanie elewacji od strony dziedzińca
e) remont pokrycia dachu
f) wykonanie obróbek blacharskich gzymsów, parapetów zewnętrznych, rynien i rur
spustowych,
g) częściową wymianę okien na poddaszu i remont tynków ścian poddasza
h) remont instalacji odgromowej
i) wykonanie instalacji antyoblodzeniowej rynny i obróbek blacharskich na styku
ściany budynku z zadaszeniem nad zjazdem na kondygnację -1
j) wymianę dwóch płyt poliwęglanowych na zadaszeniu zjazdu
Projektem nie jest objęta wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, poza
częściową wymianą okien na poddaszu w celu uszczelnienia miejsc zalewanych przez
wody opadowe oraz strefa wejściowa od strony wschodniej remontowana w 2010r.
(zjazd na kondygnację -1, murki, kładka i schody).
7.2. SZCZEGÓŁOWY OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH
a)

DEMONTAŻE I ROZBIÓRKI
Należy zdemontować:
- wszystkie rynny, rury spustowe (8 pionów), obróbki blacharskie gzymsów (na
4 poziomach), parapety zewnętrzne i obróbki naczółków na parterze i piętrze,
- profile wykończeniowe świetlika dachowego i zadaszenia zjazdu,
- stojak rowerowy – 1 szt. (zabezpieczyć na czas remontu),
- płyty chodnikowe wzdłuż ul. Moniuszki w pasie 1,0m; ułożyć ponownie po
zakończeniu prac elewacyjnych w strefie cokołu,
- kostkę betonową od str. ul. Hotelowej w pasie 1,0m (od narożnika do ryzalitu);
ułożyć ponownie po zakończeniu prac elewacyjnych w strefie cokołu,
- korytka kablowe na elewacjach,
- instalację odgromową na dachu,
−okna na poddaszu – 13 szt. (podlegające wymianie),
−kraty w oknach na poziomie cokołu – 18 szt. (Zabytkowe kraty od strony ul.
Moniuszki i ul. Hotelowej zdemontować ze szczególną ostrożnością), poddać
renowacji,
−zachowane żeliwne drzwiczki zabytkowej skrzynki kontrolno-pomiarowej na
narożniku elewacji,
−szyldy (zabezpieczyć na czas remontu),
−oprawy oświetleniowe na dziedzińcu (zabezpieczyć na czas remontu),
−kamery monitoringu - 2 szt. (lub zabezpieczyć przed zniszczeniem),
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−jednostki klimatyzacyjne – 5 szt. - zamontowane na elewacji od strony podwórza.
Zamontować ponownie po zakończeniu remontu.
Oświetlenie przy wejściu od strony ul. Moniuszki, kratki wentylacyjne i drzwiczki
szafek kontrolno-pomiarowych przeznaczone do wymiany należy usunąć i zutylizować.
Demontaże należy prowadzić sukcesywnie – w miarę postępu prac.
b)

REMONT TYNKÓW I DETALI ORAZ MALOWANIE ELEWACJI OD STRONY
POŁUDNIOWEJ (UL. MONIUSZKI) I OD STRONY WSCHODNIEJ (UL.
HOTELOWEJ)

Remont elewacji od strony południowej (ul. Moniuszki) i od strony wschodniej
(ul. Hotelowej) należy wykonać zgodnie z „Programem prac konserwatorskich remontu
elewacji i dachu budynku UP Łódź 17 – dawnej willi Meyera w Łodzi przy ul. Moniuszki
4” autorstwa mgr Moniki Bystrońskiej-Kunat, załączonym do projektu .
Zakres i rodzaj prac konserwatorskich:
1.

Dezynfekcja powierzchni
Przed przystąpieniem do prac wykonać dezynfekcję w miejscach zarażonych
biologicznie, głównie dotyczy to cokołu, balkonów, okolic rur spustowych i ścian
na poddaszu. Do dezynfekcji zastosować preparat fabryczny, np. StoPrim Fungal.
Środek nanieść dwukrotnie za pomocą pędzla.

2.

Czyszczenie elewacji z powierzchniowych nawarstwień brudu, wykwitów soli;
usunięcie wtórnych powłok malarskich
Czyszczenie należy wykonać na całej powierzchni elewacji przy użyciu pary
wodnej. Prace należy prowadzić ostrożnie w rejonach, gdzie występują
sztukaterie, zwłaszcza na poziomie gzymsu.

3.

Usunięcie zawilgoconych, odparzonych i zainfekowanych fragmentów murów –
w partii cokołowej, na balkonach, na poddaszu.
Należy skuć tynki w miejscach oznaczonych na rysunkach A/2, A/3, A/4 w celu
przygotowania podłoża do wykonania tynków renowacyjnych. Skuwać w
promieniu 80cm wokół uszkodzonego miejsca. Powierzchnię odpylić.

4.

Usunięcie zniszczonych cegieł w partii cokołu
Usunąć zniszczone cegły przy wejściu do budynku od ul. Moniuszki, na narożniku
budynku, w narożniku południowym ryzalitu wschodniego, przy zadaszeniu zjazdu
(wg rys. A/2, A/3). Usunąć stare spoiny na głębokość min. 2cm. Po skuciu miejsca
odkryte przemyć i zdezynfekować ponownie przy użyciu przegrzanej pary wodnej
i preparatu czyszczącego, np. StoPrim Fungal,

5.

Uzupełnienie muru w partii cokołu
Uzupełnienia wątków muru wykonywać cegłami o podobnych parametrach do
istniejących cegieł na zaprawie typu TWM.
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6.
Wzmacnianie i gruntowanie podłoża
Podłoże wzmocnić przy użyciu preparatu, np. StoPrim Grundex, który nie hydrofobizuje
impregnowanej powierzchni. Szczegóły tech. wg „Proj. konserwatorskiego
remontu...”
7.

Remont balkonów
W ramach remontu balkonów należy skuć wszystkie warstwy posadzkowe.
Oczyścić balustrady z warstw malarskich tak jak elewacje. Wykonać nowe
hydroizolacje (szczegółowy opis wykonania izolacji przeciwwodnych balkonów
został podany w punkcie 7.2.b.7)
Odtworzyć zniszczoną krokszytnę pod balkonem południowym na elewacji
wschodniej. Rekonstrukcję brakującej części wykonać z gipsu po zrobieniu formy
z kauczuku silikonowego. Uzupełnia ubytków w tralkach wykonywać zgodnie
z wytycznymi konserwacji detalu gipsowego.
Cokół na styku balkonu ze ścianą budynku odtworzyć z zaprawy rekonstrukcyjnej,
StoTrass Zement.
Na wszystkich balkonach prace prowadzić w podobny sposób i w podobnym
zakresie.

8.

Wykonanie tynków renowacyjnych w miejscach zawilgoconych
Tynki renowacyjne stosować w partii cokołowej, w strefie zawilgoceń oraz w
okolicy rur spustowych i na ścianach poddasza. (Szczegóły tech. wg „Proj.
konserwatorskiego remontu...”).
Przed założeniem tynków renowacyjnych należy wykonać odsalanie ścian metodą
tzw. kompresów odsalających nasączonych wodą destylowaną. Okłady z ligniny
założyć na ściany i pozostawić do wyschnięcia pod przykryciem z folii
polietylenowej. Czynność tę wykonać dwukrotnie.
Poziome podciąganie wody z gruntu odciąć w warstwie tynku zaprawą
uszczelniającą, np. StoMurisol DS.
W gzymsie cokołu, który nie posiada obróbek blacharskich wykonać od dołu
kapinos.

9.

Rekonstrukcja tynków elewacyjnych
Spękania i stabilne rysy skurczowe na starych tynkach oczyścić i zaszpachlować
preparatem StoPrep Miral (na elewacji wschodniej).
W odkryciach rys
konstrukcyjnych stosować, np. Sto Rissfuller Fein. Uszkodzone konstrukcje
murowe wzmacniać np. wg technologii Brutt Saver.
Tynki należy wykonać na zaprawie o ziarnie 0,5mm. Fakturę tynku ostatecznie
ustalić na podstawie próbek wykonanych na elewacji w uzgodnieniu z
Projektantem i przedstawicielem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Szczegóły
tech. wg „Proj. konserwatorskiego remontu...”

10.
Konserwacja detalu sztukatorskiego gipsowego (tralek, półkolumn, el. groteski)
Zakres prac:
-umyć i oczyścić z brudu,
-dokonać dezynfekcji preparatem biobójczym, np. StoPrim Fungal,
-po opryskach powierzchnię izolować folią,
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-dokonać analizy ubytków, pęknięć i mikrospękań,
-wzmocnić preparatem, np. StoPrim Grundex,
-oczyścić i uczytelnić mechanicznie formę z nawarstwień przy użyciu skalpeli,
noży szewskich itp.,
- wykonać odsolenie metodą migracji soli do rozszerzonego środowiska – okłady
z ligniny nasączonej wodą destylowaną,
- ewentualną rekonstrukcję formy wykonywać gipsem ceramicznym
-impregnować preparatem, np. StoPrim Grundex
-malować farbą zolowo-krzemianową, np. f-my Keim, wg proj. kolorystyki
11.

Konserwacja detalu sztukatorskiego wapienno-cementowego (gzymsu)
-umyć i oczyścić z brudu
-dokonać dezynfekcji preparatem biobójczym, np. StoPrim Fungal,
-po opryskach powierzchnię izolować folią
-dokonać analizy szczelin, ubytków, pęknięć i mikrospękań
-wzmocnić preparatami krzemoorganicznymi, np. StoPrim Grundex,
-oczyścić i uczytelnić mechanicznie formę z nawarstwień przy użyciu skalpeli,
noży szewskich itp.,
- wykonać odsolenie metodą migracji soli do rozszerzonego środowiska – okłady
z ligniny nasączonej wodą destylowaną
-rekonstrukcję formy wykonywać zaprawą z wapna zyspergowanego
-rekonstrukcję brakujących detali wykonać z masy StoTrass Zement, po
wykonaniu formy z kauczuku silikonowego
-uzupełnić szczeliny i spękania nie wymagające wzmacniania i stabilizacji
konstrukcyjnej poprzez uzupełnienie spoinowania masą elastyczną, np. Sto
Rissfuller Fein (spękania gzymsu),
-impregnować preparatem, np. StoPrim Grundex
-malować farbą krzemianową, silikatową, np. Keim Granital, wg proj. kolorystyki
12.

Malowanie elewacji
Kolorystyka elewacji została opisana w rozdziale 8.
Poza malowaniem samej elewacji, zakłada się pomalowanie furtki i bramy zjazdu
na kondygnację -1 oraz balustrad przy wejściu od strony wschodniej. Prace te
wykonać przed malowaniem elewacji.
Elewacje malować farbami krzemianowymi, silikatowymi, np. Keim Granital,
dwukrotnie, po zagruntowaniu podłoża.

13.

Malowanie ścian zjazdu na kondygnację -1
W celu scalenia kolorystycznego elewacji ściany zjazdu na kondygnację -1 od str.
ul. Hotelowej należy pomalować. Istniejący tynk mozaikowy jest w dobrym stanie
technicznym. Nie wykazuje śladów spękań i odspojeń.
Zakres prac:
-ściany należy umyć strumieniem wody pod ciśnieniem z dodatkiem detergentu,
-malować dwukrotnie elewacyjną farbą akrylową, np. Atlas Arkol E.
14.

Konserwacja i malowanie krat okiennych w partii cokołowej oraz elementów
żeliwnych

13

Kute kraty, żeliwne drzwiczki i żeliwne końcówki rur spustowych odczyścić metodą
piaskowania z nawarstwień korozyjnych i malarskich, zabezpieczyć przez malowanie
podkładową farbą antykorozyjną, a następnie farbą ftalową, akrylową, matową,
wierzchniego krycia wg proj. kolorystyki. Kraty i żeliwne drzwiczki czyścić w warsztacie.
Zamontować po zakończeniu prac remontowych i pomalowaniu elewacji. Żeliwne rury
spustowe oczyścić i pomalować na elewacji przed rozpoczęciem malowania elewacji.
15.
Konserwacja drzwi balkonowych (4 szt.)
Istniejące drzwi balkonowe (skrzydła zewnętrzne) poddać renowacji: oczyścić ze starych
warstw farby i pomalować farbą olejną w kolorze białym (ewentualne braki w
detalach snycerskich – odtworzyć).
16.
Montaż oprawy oświetleniowej nad wejściem głównym od ul. Moniuszki
W celu oświetlenia wejścia do budynku w w łuku bramy wejściowej od ul Moniuszki,
zamontować pojedynczą oprawę oświetleniową nastropową (szczegóły w
załączonej karcie katalogowej oprawy). Oprawa będzie zasilona z istniejącego
obwodu, do którego były podłączone zlikwidowane oprawy boczne. Doprowadzić
do niej kabel zasilający w bruździe w ścianie. Kable do obecnych opraw
zabezpieczyć i ukryć w ścianie.
UWAGA:
Przed wykonaniem remontu tynków należy wykonać bruzdy w ścianach budynku i
poprowadzić w nich instalacje elektryczne i teletechniczne biegnące obecnie na tynku.
Tak samo postąpić z remontowanymi i projektowanymi nowymi zejściami instalacji
odgromowej – wykonać bruzdy w ścianach i przewierty w takich miejscach, aby nie
uszkodzić sztukaterii.
Po zakończeniu prac zamontować na ścianach naświetlacze iluminujące elewację
południową.
c)

WYKOANANIE IZOLACJI PRZECIWWODNYCH BALKONÓW NA ELEWACJACH
POŁUDNIOWEJ I WSCHODNIEJ
Zakres prac:
- skuć istniejące warstwy wykończeniowe i wylewkę.
− wyrównać podłoże,
− ubytki uzupełnić zaprawą naprawczą,
− jeśli pory będą duże przeszpachlować podłoże,
− we wklęsłych krawędziach wykonać fasety ze szpachlówki,
− podkuć w miarę możliwości otwory odwadniające balkony, zwiększyć ich
wysokość, aby nie ulegały zapychaniu nieczystościami,
− przed nałożeniem powłoki wodochronnej podłoże wysycić wodą do stanu matowowilgotnego (niedopuszczalne jest jednak tworzenie kałuż),
− nałożyć wysokoplastyczną zaprawę uszczelniającą (szlam uszczelniający). Nie
nakładać zaprawy na zamarznięte podłoże i nie prowadzić prac podczas
ujemnych temperatur oraz opadów atmosferycznych. Należy nałożyć przynajmniej
2 warstwy. Narożniki i otwory odwadniające należy uszczelnić taśmami. Zaprawę
nałożyć także wokół otworów odwadniających.
− obróbki blacharskie oraz inne powierzchnie metalowe należy od tłuścić a
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następnie zabezpieczyć elastyczną żywicą reaktywną i osadzić w otworach,
− płytki gresowe układać na kleju na pełne podparcie. Szerokość spoin nie może
być mniejsza niż 5 mm.
Na wszystkich balkonach prace prowadzić w podobny sposób.
Renowacja tynków na balustradzie i pod płytą została opisana w ppkt. b.9
Sposób renowacji elementów sztukatorskich na balkonie został opisany w ppkt.
b.10
d)

REMONT TYNKÓW I MALOWANIE ELEWACJI OD STRONY DZIEDZIŃCA

1.

Czyszczenie elewacji z powierzchniowych nawarstwień brudu; usunięcie wtórnych
powłok malarskich
Czyszczenie należy wykonać na całej powierzchni elewacji przy użyciu medoty
hydrodynamicznej.

2.

Usunięcie zawilgoconych i odparzonych fragmentów ścian i gzymsów
Należy skuć tynki w miejscach oznaczonych na rysunku A/4. Skuwać w
promieniu 80cm wokół uszkodzonego miejsca. Powierzchnię odpylić.

3.
Wzmacnianie i gruntowanie podłoża
Podłoże wzmocnić przy użyciu preparatu, np. StoPrim Grundex, który nie hydrofobizuje
impregnowanej powierzchni.
4.

Rekonstrukcja tynków elewacyjnych
W odkryciach rys konstrukcyjnych stosować, np. Sto Rissfuller Fein, aby
przeprowadzić rysę w fugę dylatacyjną. Uszkodzone konstrukcje murowe
wzmacniać np. wg technologii Brutt Saver (szczególy wg rys. A/7)
Tynki należy wykonać na zaprawie o ziarnie 0,5mm.

5.

Malowanie elewacji
Kolorystyka elewacji została opisana w rozdziale 8.
Elewacje malować farbami krzemianowymi, silikatowymi,
zagruntowaniu podłoża.

dwukrotnie,

po

6.

Konserwacja i malowanie krat okiennych w partii cokołowej oraz elementów
żeliwnych
Kute kraty i żeliwne końcówki rur spustowych odczyścić metodą piaskowania
z
nawarstwień korozyjnych i malarskich, zabezpieczyć przez malowanie podkładową farbą
antykorozyjną, a następnie farbą ftalową, akrylową, matową, wierzchniego krycia wg
proj. kolorystyki. Żeliwne rury spustowe oczyścić i pomalować na elewacji przed
rozpoczęciem malowania elewacji.
7.
Montaż opraw oświetleniowych
Po zakończeniu prac remontowych zamontować na elewacjach zdemontowane oprawy
oświetleniowe.
UWAGA:
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Przed wykonaniem remontu tynków należy wykonać bruzdy w ścianach budynku i
poprowadzić w nich instalacje elektryczne i teletechniczne biegnące obecnie na tynku.
Tak samo postąpić z remontowanymi i projektowanymi nowymi zejściami instalacji
odgromowej.
e)

REMONT POKRYCIA DACHU
Ze względu na nieszczelności w pokryciu dachu, złe dopasowanie rodzaju pokrycia
do kąta nachylenia, zbutwienie deski okapowej i przegnicie końcówek dwóch krokwi
projekt zakłada renowację okapu oraz remont pokrycia dachu. Ze względu na brak
środków na wymianę pokrycia dachowego przyjęto uszczelnienie pokrycia dachowego
poprzez założenie na istniejące pokrycie nowej warstwy papy wysokomodyfikowanej na
osnowie poliestrowej gr. mim. 5mm.
Renowacja okapu:
-rozebrać rynny i obróbki blacharskie,
-zdjąć pas nad- i podrynnowy, zdemontować deskę czołową
-wyciąć gonty, papę podkładową i zniszczoną sklejkę w pasie ok. 33cm,
-oczyścić końcówki krokwi i zaimpregnować środkiem biochronnym, np. Fobos M4,
-w dwóch miejscach zniszczone końcówki wyciąć, dosztukować i dobić
jednostronne wzmocnienie z deski gr. 32mm,
-położyć nową warstwę podkładową ze sklejki,
-dobić nową deskę czołową, między co drugą krokwią wykonać otwory nawiewne
zabezpieczone siatką przeciw owadom w celu wymuszenia cyrkulacji powietrza,
-na sklejce okapowej przymocować warstwę podkładową papy modyfikowanej gr.
3mm na osnowie poliestrowej, np. IZOLMAT PLAN PYE 160 S3 w pasie szer.
33cm.
-nagrzać papę i wkleić w nią blachę pasa nadrynnowego,
-przymocować blachę mechanicznie i pokryć drugą warstwą papy,
Remont pokrycia dachu:
-skontrolować stan pokrycia dachowego z gontów bitumicznych,
-oczyścić powierzchnię dachu strumieniem wody podciśnieniem usuwając mchy,
porosty i zabrudzenia,
-sprawdzić czy gonty nie są poluzowane lub popodwijane i ewentualnie
domocować je papiakami,
-pokrycie z gontów zaimpregnować dyspersyjną masą asfaltowo-kauczukową,
np. Izolplast (bez hydroizolacji) rozcieńczoną z wodą w stosunku 1:1,
-po 4 godzinach schnięcia można przystąpić do zgrzewania wierzchniej warstwy
papy na dachu.
-stosować papę wysokomodyfikowaną gr. min. 5mm na osnowie poliestrowej
nierozprzestrzeniającą ognia, np. IZOLMAT PLAN protection PYE PV250 S5 SS,
-wycieki asfaltu posypywać posypką w czasie 7s (w sezonie letnim) i 4s (w sezonie
zimowym) od momentu wycieku.
Kominy
−
spękania na dawnym kominie spalinowym wzmocnić przy użyciu technologii
prętów wklejanych, np. Brutt Saver,
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−
sprawdzić, czy istniejące tynki nie odpadają, ewentualne ubytki wypełnić
zaprawą,
−
otynkować tynkiem cementowo-wapiennym,
−
pomalować wg proj. kolorystyki
f)

WYKONANIE OBRÓBEK, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH, PARAPETÓW
ZEWNĘTRZNYCH
W projekcie przyjęto wymianę wszystkich obróbek, rynien, rur spustowych i
parapetów. Nowe obróbki, rynny, rury spustowe i parapety należy wykonać jako
miedziane. Obróbki układać na podwójny rąbek stojący, z zachowaniem odpowiednich
spadków. Pod blachą stosować podkonstrukcję z blachy ocynkowanej w celu
zapewnienia cyrkulacji powietrza i izolację z papy. Prace wykonywać ze szczególną
starannością.
Obróbki miedziane występują na w następujących miejscach:
−na attyce – wzdłuż elewacji od str. pd i wsch. (obróbki attyki połączone z
obróbkami okapu),
−na gzymsie wieńczącym od strony dziedzińca (obróbki gzymsu połączone z
obróbkami okapu),
−na gzymsie główny ponad piętrem wzdłuż elewacji od str. pd i wsch. (obróbki
gzymsu i naczółków nad ryzalitami),
−na naczółkach nad oknami piętra na elewacji od str. pd i wsch.,
−na cokole piętra na elewacji od str. pd i wsch. (wraz z obróbkami parapetów
zewnętrznych),
−wzdłuż cokołu piętra na elewacji od str. pd i wsch.,
−nad oknami parteru na elewacji od str. pd i wsch.,
−na parapetach okien parteru,
−na ryzalicie klatki schodowej od strony dziedzińca,
−wokół kominów (na styku z pokryciem dachowym),
−na ściance kominkowej świetlika dachowego,
−na ogniomurach na dachu (od strony północnej i od strony zachodniej),
Rynny średnicy 150mm
Rury spustowe 120mm
Połączenia rynien z rurami spustowymi na elewacji pd i wsch. przy pomocy koszy
miedzianych (2 kosze).
Obróbki wokół świetlika dachowego (obróbki okapu), wokół zadaszenia nad
zjazdem i na ścianie oporowej zjazdu w poziomie terenu (wzdłuż ryzalitu od str.
wschodniej) wykonane są z blachy ocynkowanej, malowanej. W projekcie przyjęto ich
wymianę na nowe, wykonane z blachy ocynkowanej i malowanej wg proj. kolorystyki.
Obróbki układać na podwójny rąbek stojący, z zachowaniem odpowiednich spadków.
Pod blachą stosować podkonstrukcję z blachy ocynkowanej w celu zapewnienia
cyrkulacji powietrza i izolację z papy. Prace wykonywać ze szczególną starannością.
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g) WYMIANA OKIEN NA PODDASZU I REMONT TYNKÓW ŚCIAN PODDASZA
Remont tynków ścian poddasza
Na poddaszu, na ścianach zewnętrznych - wzdłuż całej elewacji południowej oraz na
ścianach ryzalitu od strony wschodniej, należy skuć istniejący tynk po stronie
wewnętrznej, ze względu na zasolenie i zagrzybienie ścian.
Zakres prac:
− zdezynfekować powierzchnie ścian (zgodnie z rys. A/5 i A/6),
− skuć tynki na całej powierzchni ścian,
− oczyścić mechanicznie powierzchnię muru z brudu, kurzu i luźnych cząstek,
− zmurszałe spoiny wyskrobać na głębokość 2cm
− wykonać odsalanie muru metodą tzw. kompresów odsalających nasączonych
wodą destylowaną - okłady z ligniny założyć na ściany i pozostawić do
wyschnięcia pod przykryciem z folii polietylenowej, czynność tę wykonać
dwukrotnie.
− wykonać ewentualne niezbędne naprawy muru,
− nałożyć szczepną warstwę tynku na grubość ziarna na pow. max. 50%,
− po 24h położyć warstwę ochronną tynku renowacyjnego podkładowego gr. min.
15mm, za pomocą szczotki plastikowej nadać powierzchni dobrą chropowatość,
− nałożyć drugą warstwę ochronną tynku renowacyjnego o gr. 15-20mm
− powierzchnię wykończyć warstwą 1-2mm zaprawy mineralnej
− malować farbą paroprzepuszczalną w kolorze białym.
Wymiana okien
Ze względu na brak szczelności miejsca styku attyki ze stolarką okienną za attyką
założono wymianę okien na poddaszu na okna pcv oraz doszczelnienie styku wysoko
plastycznym szlamem uszczelniającym.
Prace należy prowadzić ze szczególną starannością, żeby zapewnić szczelność
miejscu styku tralek na attyce z oknami. Jest to miejsce, w którym w czasie deszczu
woda gromadzi się w przestrzeniach między tralkami i znajduje ujście do wnętrza
budynku na styku ściany ze stolarką okienną.
Część okien na poddaszu została już wymieniona na pcv. Zaprojektowano okna
z nawiewnikami. Liczbę, rodzaj i lokalizację okien do wymiany pokazuje rysunek
zestawienia stolarki okiennej.
Zakres prac:
- zdemontować istniejące okna przeznaczone do wymiany,
- murowany podokiennik za attyką zabezpieczyć dwukrotnym malowaniem folią w
płynie,
- za attyką osadzić drewnianą listwę - kantówkę 100x50mm, zabezpieczoną obróbką
blacharską,
- szczelinę między attyką a listwą wypełnić wysokoplastycznym szlamem
uszczelniającym,
- przestrzenie między tralkami attyki zabezpieczyć szlamem uszczelniającym,
wylanym ze spadkiem na zewnątrz,
- osadzić okna i wykonać obróbki wokół nich.
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8. KOLORYSTYKA OBIEKTU
W wyniku wykonanych badań laboratoryjnych oraz miejscowych odkrywek na
elewacji stwierdzono, że pierwotna kolorystyka obiektu była utrzymana w tonacjach
kremowo – piaskowych.
Szczegółowy opis badań został zawarty w „Programie prac konserwatorskich
remontu elewacji i dachu budynku UP Łódź 17 – dawnej willi Meyera w Łodzi przy ul.
Moniuszki 4” opracowanym przez mgr konserwacji dzieł sztuki Monikę BystrońskąKunat.

Na podstawie przeprowadzonych badań obrano następującą kolorystykę elewacji wg
palety kolorów Keim Exclusiv i NCS:
kolor KEIM
9078
1
2
3
4

5
6
7

9354
9307

NCS
S 0502-Y

materiał

półkolumny, pilastry, gzymsy, attyka, detale, sztukaterie
S 1005-Y10R
ściany parteru i piętra
S 3005-Y20R
cokół, ściany zjazdu na -1, murki wokół
zadaszenia zjazdu
S 6000-N
balustrady, furtka, brama, profile zew.
świetlika i zadaszenia zjazdu oraz obróbki
blacharskie z blachy ocynkowanej wokół
zadaszenia
S 7000-N
żeliwne rury spustowe, kraty, drzwiczki
żeliwne
blacha
rynny, rury spustowe, kraty, drzwiczki
miedziana żeliwne
papa
w pokrycie dachowe
kolorze
grafitowym

Wszelkie drzwiczki rewizyjne, obudowy kamer monitoringu, syren alarmowych, etc.
malować proszkowo wg podanej kolorystyki w zależności od koloru tła na jakim
występują.
Tynki należy wykonać na zaprawie o ziarnie 0,5mm. Przed realizacją należy wykonać
próbki tynków oraz wymalowań i uzgodnić je Projektantem i Miejskim Konserwatorem
Zabytków.
9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
9.1. INSTALACJA ODGROMOWA
Zakłada się remont istniejącej instalacji odgromowej i dostosowanie jej do obecnie
obowiązujących norm ze względu na zmianę wymagań dotyczących budynków klasy III
ochrony odgromowej.
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Istniejącą instalację należy zdemontować. Po wykonaniu prac dekarskich ułożyć na
dachu nową siatkę poziomych zwodów niskich z drutu DFeZnΦ8mm. Na elewacji w
istniejących miejscach (5 zejść) poprowadzić podtynkowo nowe przewody
odprowadzające z drutu DFeZnΦ8mm oraz wykonać podtynkowo nowe zejścia w 4
dodatkowych miejscach. Przewody podłączyć do istniejącego uziomu otokowego.
(Szczegóły wg projektu instalacji elektrycznych.)
9.2. INSTALACJA PRZECIWOBLODZENIOWA
Ze względu na zalegający śnieg i lód na styku ściany budynku z zadaszeniem
zjazdu na kondygnację -1, tamujący odpływ wód roztopowych, na elewacji wschodniej,
zaprojektowano instalację przeciwoblodzeniową uruchamianą jednocześnie czujnikiem
temperaturowym i czujnikiem wilgotności. Kabel grzejny położyć pod obróbką blacharską
oraz w rynnie wzdłuż elewacji wschodniej zgodnie z rys. A/9. (Szczegóły wg projektu
instalacji elektrycznych.)
10.WPŁYW
OBIEKTU
BUDOWLANEGO
NA
ŚRODOWISKO
I
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE

JEGO

10.1. Odprowadzenie ścieków
Sposób odprowadzania ścieków nie ulegnie zmianie. Wody opadowe i roztopowe będą
odprowadzane do kanalizacji deszczowej.
10.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych
Inwestycja nie spowoduje ponadnormatywnego oddziaływania na stan jakości powietrza
atmosferycznego. Sposób ogrzewania budynku nie ulegnie zmianie.
10.3. Odpady stałe
Lokalizacja, liczba oraz sposób opróżniania pojemników nie ulegnie zmianie.
10.4. Emisja hałasów i wibracji
W wyniku inwestycji nie ulegnie zmianie.
10.5. Wpływ budynku na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi , glebę, wody
powierzchniowe i podziemne
Budynek podlegający remontowi nie wprowadza zakłóceń ekologicznych
w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych,
wszystkie prace odbywać się będą w obrysie istniejącego obiektu.
Zapotrzebowanie na wodę oraz ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych w wyniku
planowanej inwestycji nie ulegnie zmianie.
11. ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
Ze względu na istniejący stan obiektu, jego usytuowanie oraz zakres projektu, projekt
nie zakłada wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
12.1. Bilans mocy urządzeń elektrycznych
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W wyniku planowanej inwestycji bilans mocy nie ulegnie zmianie.
12.2. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych
W wyniku planowanej inwestycji właściwości cieplne przegród zewnętrznych nie ulegną
zmianie. Ze względu na swój zabytkowy charakter, wynikający między innymi z bogatej
dekoracji sztukatorskiej budynek nie podlega termomodernizacji.
12.3. Parametry sprawności energetycznej instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej
i ogrzewczej itp.
W wyniku planowanej inwestycji parametry sprawności energetycznej instalacji nie
ulegną zmianie. Zakres projektu nie obejmuje remontu instalacji.
12.4. Wymagania dotyczące oszczędności energii
Przyjęte w projekcie rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania
dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.
13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
W wyniku planowanej inwestycji, remontu elewacji i dachu budynku, warunki ochrony
pożarowej nie ulegną zmianie.

Opracował:
mgr inż. arch. Bartłomiej Klepiński
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