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III. OPIS TECHNICZNY 

1. Cel i zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje inwentaryzację budynku zlokalizowanego w Legnicy przy ul. Hutników 3, siedziby 
dawnej Przychodni Przeciwgruźliczej i Chorób Płuc dla Dorosłych oraz Pracowni Radiologicznej i Terapeutycznej.. 
Inwentaryzacja stanowi podstawę do opracowania projektu przebudowy i remontu budynku. 

2. Podstawa opracowania 

• zlecenie inwestora; 

• wizja lokalna; 

• inwentaryzacja istniejącego budynku; 

• dokumentacja fotograficzna. 

3. Istniejące zagospodarowanie działki 

Kamienica 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. 

4. Charakterystyka obiektu 

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. 

4.1. Dane obiektu 

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

4.2.1. Fundamenty 

Nie wykonano odkrywek istniejących fundamentów. 

4.2.2. Ściany  

Ściany budynku wykonano w technologii tradycyjnej jako murowane z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-
wapiennej, grubość ścian zewnętrznych ok. 43-63 cm. Wykończenie zewnętrzne ściany budynku z cegły klinkierowej. 
Ściany konstrukcyjne ogólnie w dobrym stanie, jednak w części pomieszczeń (szczególnie od strony zachodniej) 
widoczne pojedyncze spękania i uszkodzenia ścian. Ponad to stwierdza się występowanie lokalnych zawilgoceń murów 
zewnętrznych – w znacznym stopniu w pomieszczeniach w piwnicy i na parterze. 
Ścianki działowe w większości murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo wapiennej; w niektórych 

pomieszczeniach występują ścianki z luksferów. Nie stwierdza się powaŜniejszych uszkodzeń ścianek działowych. 

4.2.3. Stropy 

Strop nad piwnicą ceglany w kształcie sklepienia odcinkowego, częściowo występuje strop typu Kleina. Pozostałe stropy 
- drewniane na belkach drewnianych ze ślepym pułapem. Stropy w stanie dobrym. 

4.2.4. Dach 

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. 
Dach nieocieplony, bez widocznych śladów napraw, czy remontów.  
Obiekt posiada instalację do odprowadzania wody deszczowej w postaci rynien i rur spustowych z licznymi 
uszkodzeniami i nieszczelnościami 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. 

4.2.5. Stolarka okienna, przeszklenia 

W piwnicach okna drewniane krosnowe pojedyncze, nieszczelne i znacznie zniszczone. W części nadziemnej okna 
typowe zespolone i nietypowe skrzynkowe. Okna o duŜym stopniu zuŜycia. 
Parapety zewnętrzne ceramiczne szkliwione. Parapety wewnętrzne drewniane, częściowo uszkodzone w wyniku 
zawilgocenia. 
Część okien piwnicznych zostało zaopatrzonych w proste, stalowe kraty zewnętrzne. 

4.2.6. Stolarka drzwiowa 

Stolarka drzwiowa w przewaŜającej części drewniana; drzwi do kotłowni stalowe; drzwi do pomieszczeń sanitarnych 
płycinowe. 

4.2.7. Schody  

Schody monolityczne Ŝelbetowe obłoŜone lastrico, spoczniki kolidujące z otworami okiennymi elewacji zachodniej. 
Balustrada schodów wewnętrznych stalowa z pojedynczymi elementami ozdobnymi; pochwyt drewniany. Strop klatki 
schodowej zawilgocony. 
Lokalizacja schodów inna niŜ pierwotnie. Jak wskazuje wizja lokalna i podział okienny na elewacji, schody zlokalizowane 
były bezpośrednio przy wejściu głównym do budynku.  
Zewnętrzne schody betonowe z okładziną z lastryka; schody na podmurówce lub wsparte na słupkach z cegły pełnej. 
Balustrada schodów zewnętrznych stalowa.  
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4.2.8. Kominy wentylacyjne 

Przewody wentylacyjne murowane razem ze ścianami, wyprowadzone ponad połacie dachu. Kominy ceramiczne 
przykryte czapą. Część przewodów wspomagana jest wentylacją mechaniczną i odprowadzona ponad dach przewodami 
blaszanymi zakończonymi wywietrznikami. 
 

4.2.9. Wykończenia  

• posadzki w piwnicy betonowe częściowo przykryte PCW, posadzki części nadziemnej cementowe przykryte 
PCW, w sanitariatach lastrico (w części pomieszczeń płytki ceramiczne), na klatce schodowej – lastrico, na 
poddaszu posadzka cementowa. 

• Wykończenie wewnętrzne ścian: tynki cementowo-wapienne na ścianach, w niektórych pomieszczeniach na 
ścianach płytki ceramiczne; malowanie sufitów i ścian farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych, na korytarzach 
i klatce schodowej oraz w piwnicy lamperia olejna. Stolarka okienna i drzwiowa malowana olejno. 

• Sufity: na sufitach tynki cementowo-wapienne; w niektórych pomieszczeniach sufit podwieszony z płyty 
gipsowo – kartonowej na konstrukcji stalowej w celu ukrycia elementów instalacji; 

• Wykończenie zewnętrzne: ściany elewacji wschodniej i północnej wykończone cegłą klinkierową, miejscami 
fragmenty ścian otynkowane (w szczególności w okolicy wejścia do budynku oraz na II kondygnacji); ściany 
elewacji zachodniej pozbawione zdobień i otynkowane. 

4.2.10. Instalacje 

Instalacja elektryczna: 
Obiekt wyposaŜony jest w kompletną instalację elektryczną, w tym oświetleniową i siłową. Złącze kablowe zlokalizowano 
w części piwnicznej obiektu. 
 

Instalacja odgromowa: 
Na budynku stwierdzono istnienie instalacji odgromowej. 
 

 Odprowadzenie wody deszczowej: 
Obiekt posiada instalację do odprowadzania wody deszczowej w postaci rynien i rur spustowych.  
 

Instalacja gazowa: 
Do budynku doprowadzono przyłącze gazowe.   

 
Instalacja wodno - kanalizacyjna:  
W całym budynku stwierdza się występowanie kompletnej sieci przewodów wodno-kanalizacyjnych. 

 
Instalacja ogrzewcza 
W piwnicy obiektu zlokalizowany jest węzeł cieplny.  

 
Instalacja teletechniczna 
Do obiektu doprowadzona została sieć teletechniczna.  

 
Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna 
Obiekt posiada system przewodów wentylacji grawitacyjnej. Ze względu na charakter niektórych pomieszczeń byłej 
przychodni, część obiektu została wyposaŜona w instalację wentylacji mechanicznej. Urządzenia wentylacyjne 
umieszczono na poddaszu nieuŜytkowym. 
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IV. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
STYCZEŃ – LUTY 2010 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot.1. Elewacja wschodnia – widok od strony ul. Hutników. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot.2. Elewacja wschodnia – widok od strony ul. Hutników. 
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Fot.3. Elewacja – naroŜnik części wejściowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot.4. Detal elewacji północnej – widok od strony wejścia do budynku. 




