
KAMIENICA, UL. HUTNIKÓW 3       PROJEKT KONCEPCYJNY 

 

                                                                                       2 

 

 
 

 

II. SPIS TREŚCI 
I.      Strona tytułowa.. ......................................................................................................................................... 1 
II. Spis treści ................................................................................................................................................... 2 

III. OPIS TECHNICZNY ................................................................................................................................... 3 

1. Cel i zakres opracowania ....................................................................................................................... 3 

2. Podstawa opracowania .......................................................................................................................... 3 

3. Stan istniejący ........................................................................................................................................ 3 

3.1. Istniejące zagospodarowanie działki ............................................................................................. 3 

3.2. Charakterystyka istniejącego obiektu ............................................................................................ 3 

3.2.1. Dane obiektu ............................................................................................................................. 3 

3.2.2. Opis budynku ............................................................................................................................ 4 

4. Stan projektowany ................................................................................................................................. 4 

4.1. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .................................................... 4 

4.2. Przewidywany zakres prac związanych z przebudową ................................................................. 5 

4.3. Program funkcjonalno – przestrzenny obiektu............................................................................... 5 

4.4. Wytyczne w zakresie termomodernizacji i remontu elewacji ......................................................... 7 

 
 

V. Część graficzna – wykaz rysunków: 
 

 

ARCHITEKTURA 
Tytuł rysunku        nr rysunku   nr strony 

• Plan sytuacyjny          24 

• Rzut piwnic           25 

• Rzut parteru          26 

• Rzut piętra            27 

• Rzut II piętra           28 

• Rzut poddasza          29 

• Elewacja północna          30 

• Elewacja wschodnia          31 

• Elewacja zachodnia          32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKT KONCEPCYJNY 
PRZEBUDOWA I REMONT KAMIENICY 

LEGNICA, UL. HUTNIKÓW 3  



KAMIENICA, UL. HUTNIKÓW 3       PROJEKT KONCEPCYJNY 

 

                                                                                       3 

 

 
 
 
 

III. OPIS TECHNICZNY 

1. Cel i zakres opracowania 

 Niniejsze opracowanie obejmuje projekt koncepcyjny przebudowy kamienicy zlokalizowanej w Legnicy  
przy ul. Hutników 3, siedziby dawnej Przychodni Przeciwgruźliczej i Chorób Płuc dla Dorosłych oraz Pracowni 
Radiologicznej i Terapeutycznej.  

2. Podstawa opracowania 

• zlecenie inwestora; 

• wizja lokalna; 

• inwentaryzacja istniejącego budynku; 

• dokumentacja fotograficzna; 

• program funkcjonalno – przestrzenny określony przez Inwestora; 

• ustalenia z Inwestorem dotyczące rozwiązań materiałowych. 

3. Stan istniejący 

3.1. Istniejące zagospodarowanie działki 

 Kamienica będąca przedmiotem niniejszego projektu zlokalizowana jest w Legnicy przy ul. Hutników 3 i stanowi 
końcowy budynek w ciągu kamienic mieszkalno – usługowych. 
 Obiekt znajduje się na terenie określonym symbolem 13 MW/U w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta Legnicy (zatwierdzonym UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 października 2007 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – terenu Państwowej 
WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona i terenów sąsiednich). Opracowywany teren leŜy w strefie ochrony 
konserwatorskiej „B”. 
 Na teren nieruchomości przewidziany został dojazd oraz dojście od strony ul. Hutników. Na terenie 
nieruchomości nie znajdują się inne obiekty budowlane. Działka od strony zachodniej obecnie porośnięta jest niską 
zielenią. Teren działki od strony zachodniej, północnej i południowej otoczony jest ogrodzeniem panelowym z siatki 
stalowej, a od strony ul. Hutników występuje ogrodzenie z przęseł stalowych z elementami kutymi (w rejonie głównego 
wejścia do obiektu) ze słupkami oraz na podmurówce z cegły pełnej. 

3.2. Charakterystyka istniejącego obiektu 

3.2.1. Dane obiektu 

Powierzchnia zabudowy  306,5 m2 
Kubatura   4004 m3 
powierzchnia uŜytkowa  674,1 m2 
powierzchnia netto  828,0 m2 
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3.2.2. Opis budynku 

 Budynek trzykondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony z poddaszem nieuŜytkowym, zadaszonym gankiem i 
tarasem dostępnym z poziomu I piętra obiektu. Piwnice o charakterze gospodarczym z węzłem cieplnym, 
pomieszczeniami sanitarnymi oraz magazynowymi. Ściany budynku murowane z murowane z cegły ceramicznej, 
grubość ścian zewnętrznych ok. 43-63 cm. Strop nad piwnicą ceglany w kształcie sklepienia odcinkowego, częściowo 
występuje strop typu Kleina. Pozostałe stropy - drewniane o konstrukcji belkowej. Ściany kondygnacji nadziemnych 
murowane z cegły ceramicznej. Ścianki działowe w większości murowane; w niektórych pomieszczeniach występują 
ścianki z luksferów. Dach budynku wielopołaciowy z połaciami jedno i dwuspadowymi. Więźba dachowa drewniana o 
wiązarach jednospadkowych -płatwiowych z ramami stolcowymi, dwuspadowych -krokwiowych i jętkowych. Częściowo 
występują ściany kolankowe i szczytowe poddasza. Pokrycie dachu: 2 x papa na deskach i dachówka ceramiczna 
karpiówka w koronkę na łatach.  

4. Stan projektowany 

4.1. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 Obiekt znajduje się na terenie określonym symbolem 13 MW/U w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta Legnicy (zatwierdzonym UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 października 2007 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – terenu Państwowej 
WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona i terenów sąsiednich). Opracowywany teren leŜy w strefie ochrony 
konserwatorskiej „B”, dla którego ustalono w planie następujące warunki ochrony konserwatorskiej: 

• zachowanie siatki ulic i placów w nawiązaniu kompozycyjnym do historycznego i całościowego układu 
urbanistycznego dzielnicy wg ustaleń planu; 

• wszelkie działania inwestycyjne w obszarze strefy „B” wymagają porozumienia z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. 

• zachowanie historycznych linii zabudowy, gabaryty i charakterystyczne formy przestrzenne. 

• nowa zabudowa powinna harmonizować z zabudową historyczną zwłaszcza w zakresie skali gabarytów, 
formy, pokrycia dachowego i linii zabudowy. 

2. Ochronie i rewaloryzacji podlegają obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków, w zakresie: 
a) gabarytów, formy, bryły dachu, z elementami balkonów, wykuszy, szczytów, ryzalitów, 
b) detalu architektonicznego i oryginalnych materiałów elewacji i pokrycia dachu, 
c) stolarki okiennej, drzwi, bram wejściowych, witraŜy, balustrad, 
d) dekoracji wewnętrznych sztukatorskich i malarskich na stropach i ścianach, boazerii, stolarki, 
e) witraŜy oraz ozdobnych pieców kaflowych, 
f) układu przestrzennego pomieszczeń, klatki schodowej, sieni wejściowej lub przejazdowej. 

 
Dla terenu oznaczonego symbolem 13 MW/U ustalono podstawową funkcję terenu  jako: mieszkalną wielorodzinną z 
dopuszczeniem usług. 
  
Dla budynku zlokalizowanego przy ul. Hutników 3 i objętego niniejszym opracowaniem określone zostały wytyczne 
konserwatorskie: 
Hutników 3 – kamienica czynszowa z lat 80 XIX w. obecnie budynek przychodni zdrowia; ochronie podlega bryła 
budynku, kształt dachu i pokrycie dachowe ceramiczne, elewacje. 
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4.2. Przewidywany zakres prac związanych z przebudową 

Projekt koncepcyjny przewiduje przebudowę oraz zmianę sposobu uŜytkowania dawnego budynku Wojewódzkiej 
Przychodni Przeciwgruźliczej i Chorób Płuc dla Dorosłych. Planuje się zmianę funkcji na biurową. Obiekt zostanie 
zaadoptowany na potrzeby pracowników administracji. Dostępny będzie od ul. Hutników oraz od strony wewnętrznego 
parkingu, takŜe dla osób niepełnosprawnych. 

Projekt koncepcyjny przebudowy obiektu nie ingeruje w istniejącą bryłę budynku. Jedynie w części wejściowej 
przewiduje wykonanie dodatkowego biegu schodowego oraz przebicie ściany ganku (od strony podwórza) w celu 
funkcjonalnego powiązania wejścia z wnętrzem kwartału, w którym przewidziano lokalizację miejsc dla samochodów 
osobowych pracowników. Dodatkowy bieg schodów zewnętrznych zostanie wyposaŜony w platformę dla osób 
niepełnosprawnych. 

Jednym z zasadniczych elementów przebudowy jest zmiana lokalizacji klatki schodowej, która,  
wg oględzin, została przebudowana i wstawiona w nowe miejsce w budynku. Wskazuje na to poziom otworów 
okiennych na części elewacji północnej z przesunięciem w stosunku do okien zlokalizowanych na pełnych 
kondygnacjach.  

Projekt przewiduje wykonanie klatki schodowej w pierwotnym miejscu w obiekcie. 
 

4.3. Program funkcjonalno – przestrzenny obiektu 

 
 
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 
 

PIWNICA 207,82  m2 
NR 

POM. 
NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA 

0/1 KOMUNIKACJA 33,11 m2 

0/2 MAGAZYN 7,72 m2 
0/3 KLATKA SCHODOWA 7,37 m2 
0/4 MAGAZYN 27,78 m2 
0/5 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 4,82 m2 
0/6 MAGAZYN 11,02 m2 
0/7 MAGAZYN 32,02 m2 
0/8 KOTŁOWNIA 24,78 m2 

0/9 KONSERWATOR 10,74 m2 

0/10 TOALETA 2,35 m2 

0/11 MAGAZYN 15,58 m2 

0/12 ARCHIWUM 12,53 m2 

0/13 ARCHIWUM 18,00 m2 
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PARTER 215,44  m2 
NR 

POM. 
NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA 

1/1 GANEK 9,66 m2 

1/2 KLATKA SCHODOWA 13,87 m2 
1/3 KOMUNIKACJA 18,97 m2 
1/4 BIURO 29,46 m2 
1/5 BIURO 7,04 m2 
1/6 ARCHIWUM 3,70 m2 
1/7 TOALETA MĘSKA 6,32 m2 

1/8 TOALETA DAMSKA / 
TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

5,14 m2 

1/9 BIURO 6,09 m2 

1/10 BIURO 22,41 m2 

1/11 BIURO 26,50 m2 

1/12 BIURO 33,96 m2 

1/13 BIURO 12,72 m2 

1/14 DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA 19,60 m2 

 
 
 
 
 

1 PIĘTRO 216,46  m2 
NR 

POM. 
NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA 

2/1 KLATKA SCHODOWA 11,58 m2 

2/2 KOMUNIKACJA 22,50 m2 
2/3 BIURO 24,00 m2 
2/4 BIURO 7,14 m2 
2/5 ARCHIWUM 3,65 m2 
2/6 TOALETA DAMSKA 3,57 m2 
2/7 TOALETA MĘSKA 6,32 m2 
2/8 KUCHNIA 11,52 m2 

2/9 BIURO 22,17 m2 

2/10 SALA KONFERENCYJNA 26,50 m2 

2/11 SERWEROWNIA 6,00 m2 

2/12 SEKRETARIAT 15,74 m2 

2/13 ZAPLECZE SEKRETARIATU 4,66 m2 

2/14 GABINET PREZESA 22,64 m2 

2/15 GABINET PREZESA 17,83 m2 

2/16 TARAS 10,64 m2 
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2 PIĘTRO 210,94  m2 
NR 

POM. 
NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA 

3/1 KLATKA SCHODOWA 13,24 m2 

3/2 KOMUNIKACJA 21,29 m2 
3/3 BIURO 29,53 m2 
3/4 BIURO 7,29 m2 
3/5 ARCHIWUM 3,65 m2 
3/6 TOALETA MĘSKA 6,32 m2 
3/7 TOALETA DAMSKA 4,03 m2 

3/8/1 MIESZKANIE/KOMUNIKACJA 1,65 m2 

3/8/2 MIESZKANIE/POKÓJ + ANEKS KUCH. 24,72 m2 

3/8/3 MIESZKANIE/ŁAZIENKA 4,43 m2 

3/9 BIURO 26,52 m2 

3/10 BIURO 35,20 m2 

3/11 BIURO 12,77 m2 

3/12 BIURO 20,75 m2 

 
 

PODDASZE  
NR 

POM. 
NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA 

4/1 KLATKA SCHODOWA 9,36 m2 

4/2 PODDASZE 113,63 m2 
 

4.4. Wytyczne w zakresie termomodernizacji i remontu elewacji 

 
W budynku naleŜy wykonać izolację termiczną ścian zewnętrznych w stopniu umoŜliwiającym spełnienie 

obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych. Ocieplenie ścian wykończonych cegłą klinkierową moŜe nastąpić 
jedynie od strony wewnętrznej obiektu. Dopuszcza się ocieplenie ścian elewacji zachodniej od strony zewnętrznej – w 
takim przypadku szczególną uwagę naleŜy poświęcić izolacji termicznej naroŜnika budynku. W celu spełnienia wymagań 
obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych naleŜy przewidzieć ok. 10-12 cm warstwy izolacji termicznej. 
Projekt ocieplenia budynku naleŜy opracować z uwzględnieniem wymagań określonych w audycie energetycznym i 
kaŜdorazowo dokonać obliczeń współczynników izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych. Jako materiał izolacyjny 
naleŜy przyjąć produkt pozwalający na wchłanianie nadmiaru wilgoci ze ścian zewnętrznych budynku. 

W projekcie uwzględniono takŜe wykonanie ocieplenia dachu w poziomie stropu nad II piętrem lub w warstwach 
pokrycia dachu. W ramach remontu i przebudowy obiektu naleŜy szczególną uwagę zwrócić na istniejące elementy 
więźby dachowej oraz pokrycie dachu – miejsca uszkodzeń naleŜy doprowadzić do stanu zapewniającego 
bezpieczeństwo uŜytkowania. 

 
 
Projekt koncepcyjny remontu elewacji przewiduje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, uzupełnienie detalu, 

usunięcie elementów zaburzających podział elewacji.  
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ELEWACJA WSCHODNIA 
Planuje się oczyszczenie klinkieru fasady w parterze oraz na poziomie 1 piętra. Detal obramień okiennych oraz 
gzymsy naleŜy uzupełnić lub odbudować. Stolarka okienna z krzyŜowym podziałem nawiązująca do stanu 
istniejącego. Projekt przewiduje zmianę lokalizacji i wymiarów otworów okiennych oraz wymianę stolarki na 
poziomie 2 piętra tak, oby nawiązywały do podziałów wertykalnych niŜszych kondygnacji. Wokół okien 
obramienia o szerokości 25 cm. Elewacja na poziomie 2 piętra wykończona płytkami klinkierowymi w sposób 
zbliŜony kolorystycznie do istniejącej cegły poziomu 1 piętra.  
 
ELEWACJA ZACHODNIA 
Projekt przewiduje usunięcie schodów oraz drzwi wejściowych, wprowadzenie podziałów horyzontalnych 
poprzez zastosowanie i uzupełnienie gzymsów, zmianę wielkości i lokalizacji otworów okiennych w celu 
uporządkowania podziałów wertykalnych fasady. Stolarka okienna z krzyŜowym podziałem. Materiał 
wykończeniowy fasady – tynk. Kolor na poziomie parteru nawiązujący do cegły klinkierowej parteru elewacji 
wschodniej, kolor poziomu 1 i 2 piętra taki jak na elewacji wschodniej. 
 
ELEWACJA PÓŁNOCNA 
Projekt przewiduje usunięcie bocznych schodów oraz drzwi technicznych, wprowadzenie dodatkowego 
głównego biegu schodów z platformą przyschodową umoŜliwiającą transport osób na wózkach. Planuje się 
zmianę wielkości i lokalizacji otworów okiennych na poziomie 2 piętra w celu uporządkowania podziałów 
wertykalnych fasady, uzupełnienie cegłą klinkierową zamurowanych otworów okiennych. 
 
 


