
Koncepcja modernizacji budynku
kamienicy przy ul. Grudnwaldzkiej 22 w Mysłowicach

Kamienica wpisana do rejestru zabytków Województwa Śląskiego pod numerem 
- nr A 105/03 z dnia 7 XI 2003 r.
Położenie obiektu: Mysłowice pl. Wolności 8 i ul. Grunwaldzka 22
Kamienica mieszczańska wzniesiona w latach 1891-1892 w stylu neorenesansu.
Granice ochrony konserwatorskiej obejmują budynek po obrysie.

Identyfikator działki : 
247001_1.0007.AR_9.447/38
247001_1.0007.AR_9.1117/39 
 247001_1.0007.AR_9.449/42 
 247001_1.0007.AR_9.450/42 
247001_1.0007.AR_9.1116/39 Prywatna

Dane techniczne:
1. Powierzchnia zabudowy: 967 m  
2. Powierzchnia użytkowa budynku: 2332,1 m
3. Kubatura: 18 130 m 
4. Liczba kondygnacji: 3 i 4 kondygnacyjny 
5. Typ konstrukcji: tradycyjna technologia murowana, fundamenty kamienno ceglane, stropy
    drewniane raz typu Kleina
6. Dach: forma mansardowy, pokrycie dachówką ceramiczną (karpiówka) oraz papą, 
    konstrukcja drewniana płatwiowo kleszczowa
7. Ściany zewnętrzne: murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo wapiennej
8. Stolarka okienna: mieszana pcv i drewniana
9. Stolarka drzwiowa: częściowo zachowana oryginalna drewniana, częściowo pcv

 

Opracowali:
1. Katarzyna Buda
2. Krystian Kopka
3. Ewa Krzysztoń
4. Dobrawa Skonieczna-Gawlik
5. Natalia Szablowska
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Koncepcja zagospodarowania terenu

Istniejący stan zagospodarowania wraz z obsługą -
transprtowo-komunikacjyjną:

- dojazd do obiektu z ulicy Grunwaldzkiej i plac Wolności
- funkcja mieszkalno-usługowa
- brak terenów zielonych, najbliższe po przeciwnej stronie ulicy Grunwaldzkiej i na 
  placu Wolności, brak wód powierzchniowych

Warunki urbanistyczno - architektoniczne zgodnie z MPZP - Uchwała Nr IV/14/14
Rady Miasta Mysłowice z dnia 22 grudnia 2014 r.:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b) zabudowa mieszkaniowo - usługowa.
2. Dla terenów oznaczonych symbolami MW/U 
ustala się następujące parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenów:
(...) minimalny udział procentowy powierzchni 
biologicznie czynnej - 5% terenu działki 
budowlanej.
 Na usługi konsumpcyjne w zależności od 
sposobu zmiany:
- min. 2 miejsc postojowe na 10 miejsc 
konsumpcyjnych dla gastronomii i rozrywki,
- nie mniej niż 1 miejsce postojowe dla lokalu 
usługowego, lokalu rzemieślniczego,
- min.1 miejsce postojowe na 100 m2 
powierzchni całkowitej dla wystaw i galerii.
- w tym minimum 2 miejsca postojowych
Ustala się następujące zasady ochrony elewacji budynków lub ich części:
1) nakazuje się:
a) ochronę elewacji obiektów wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z przepisami ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 



KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIE TERENU
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA I ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

PLAC WOLNOŚCI
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USUNIĘCIE KOSTKI BETONOWEJ 
NA OPASCE WOKÓŁ BUDYNKU
WPROWADZENIE ZIELENI
WODOCHŁONNEJ
- MAŁA RETENCJA, ODCIĄŻENIE SIECI
OGÓLNOSPŁAWNEJ
- OCHRONA PRZED ZAWILGOCENIEM FASADY

PRZYWRÓCENIE PIERWOTNEJ FUNKCJI
PARTERU - RESTAURACJA

- WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU LOKALIZACJI

PRZYWRÓCENIE PODŁĄCZENIA RUR SPUSTOWYCH
DO SIECI MIEJSKIEJ

- OCHRONA PRZED ZAWILGOCENIEM FASADY

ODPROWADZENIE WODY OPADOWEJ Z DACHU
DO ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO

Z PRZELEWEM AWARYJNYM DO
OGRODU DESZCZOWEGO

- MAŁA RETENCJA, ODCIĄŻENIE SIECI
OGÓLNOSPŁAWNEJ

ODTWORZENIE ORGINALNEJ ZIELENI
MIEJSKIEJ Z NASADZENIAMI DRZEW

FORMOWANYCH 
NP GŁÓG, AKACJA ROBINIA UMBRELLA

- OCHRONA BUDYNKU PRZED
PRZEGRZANIEM

- OCHRONA PRZED ZAWILGOCENIEM FASADY

UTWARDZENIE DOJAZDU DO TERENU
NAWIERZCHNIA PÓŁPRZEPUSZCZALNA

- MAŁA RETENCJA, ODCIĄŻENIE SIECI
OGÓLNOSPŁAWNEJ

OGRANICZENIE DOSTĘPNOŚCI 
DLA AUT WE WNĄTRZ KWARTAŁU
POJEDYNCZE MIEJSCA DLA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- STWORZENIE PRZESTRZENI PÓŁPUBLICZNEJ
- WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU LOKALIZACJI

BILANS TERENU - STAN ISTNIEJĄCY:

• POW. ZABUDOWY 52%
• POW. UTWARDZEŃ 6%
• POW. NIEUTWARDZONA 42%

BILANS TERENU - STAN PROJEKTOWANY:

• POW. ZABUDOWY 52%
• POW. UTWARDZEŃ 14%
• POW. PÓŁPRZEPUSZCZALNA 8%
• POW. ZIELENI 26%

WPROWADZENIE TERENÓW ZIELENI I REKREACJI
- PROPRAWIENIE JAKOŚCI POWIETRZA

- MAŁA RETENCJA, ODCIĄŻENIE SIECI
OGÓLNOSPŁAWNEJ

- OCHRONA PRZED ZAWILGOCENIEM BUDYNKÓW

ZACHOWANIE BUDYNKU "WOZOWNI''
WPROWADZENIE FUNKCJI USŁUGOWEJ
- ZMINEJSZENIE ŚLADU WĘGLOWEGO
- WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU MIEJSCA

CZĘŚĆ BUDYNKU
OBJĘTA OPRACOWANIEM
WŁASNOŚĆ GMINY 

CZĘŚĆ BUDYNKU
POZA OPRACOWANIEM
WŁASNOŚĆ PRYWATNA

4,1

5,1

ZASTOSOWANIE ELEWACJI ZIELONEJ
ZACHOWANIEM TEKTONIKI ELEWACJI

- OCHRONA BUDYNKU PRZED
PRZEGRZANIEM

- PROPRAWIENIE JAKOŚCI POWIETRZA

ZBLIŻENIA DO ZABUDOWY SĄSIEDNIEJ
KONIECZNOŚĆ WYKONANIA 
ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
WG EKSPERTYZY PPOŻ

4,8

5,2

ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI DLA
NIEPEŁOSPRAWNYCH

PODJAZD DO WEJŚCIA GŁÓWNEGO

PRZYWRÓCENIE PRZEDOGRÓDKA DLA POTRZEB
RESTAURACJI

- MAŁA RETENCJA, ODCIĄŻENIE SIECI
OGÓLNOSPŁAWNEJ

- OCHRONA PRZED ZAWILGOCENIEM FASADY
- PROPRAWIENIE JAKOŚCI POWIETRZA

UTRZYMANIE I UTWARDZENIE
ISTNIEJĄCEGO PRZEJŚCIA PIESZEGO
- STWORZENIE PRZESTRZENI 
PÓŁPUBLICZNEJ
- WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU 
LOKALIZACJI
- PODĄŻANIE ZA POTRZEBAMI 
MIESZKAŃCÓW



Koncepcja architektoniczna

Opis stanu istniejącego wartość zabytkowa:

Budynek wzniesiony w latach 1891-1892 w stylu 
neorenesansowym wg. projektu E. Knauta. W lokalu
narożnym funkcjonowała od początku restauracja
(obecnie przechodnia zdrowia). 
Kamienica wzniesiona przy placu, który w założeniu 
miał stać się ośrodkiem nowego centrum Mysłowic -
„Nowy Rynek”.
W pobliżu innych znaczących dla miasta obiektów:
synagoga, gimnazjum, ratusz.

Układ konstrukcyjny i zastosowane materiały:
- konstrukcja budynku murowana, układ ścian nośnych
podłużny /trzytraktowy/, strop nad piwnicą o różnej, 
rozpiętości i długości, stropy nadziemne drewniane ze ślepym pułapem, schody głównych
 klatek policzkowe w konstrukcji stalowo drewnianej,
- główne elementy budynku wykonane z cegły klinkierowej jasnej (elewacje  frontowe) oraz
cegły czerwonej (elewacja tylna),
- bogato zdobiona elewacja, 
- stolarka okienna i drzwiowa: częściowo wymieniona na pcv. 



Program użytkowy budynku i koncepcja renowacji
PROGRAM i UKŁAD FUNKCJI
- bez zmian I,II/III, poddasze użytkowe
- proponowana zmiana sposobu użytkowania 
pomieszczeń piwnicznych na usługi (np. winiarnia, browar 
restauracyjny) 
- zagospodarowanie podwórza: wprowadzenie zieleni 
(ogrody deszczowe), utwardzenie 
części działki, zagospodarowanie wód opadowych 
z terenów utwardzonych oraz dachu.  

ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE I MATERIAŁOWE

WIDOCZNOŚĆ ELEWACJI
- na podstawie badań stratygraficznych i programu prac konserwatorskich:  przywrócenie 
historycznego wyglądu kamienicy, odrestaurowanie sztukaterii, czyszczenie oraz uzupełnienie 
struktury ceglanych powierzchni, uzupełnienie elementów detalu

MATERIAŁY ELEWACYJNE - bez zmian

STAN ELEWACJI 
- stan zachowania oryginalnego wystroju, 
widoczne uszkodzenia, stan cokołu, 
Ściany parteru i wyższych kondygnacji znajdują 
się w zadowalającym stanie technicznym. 
Nie stwierdzono zarysowań ścian nośnych 
zewnętrznych i wewnętrznych mających 
znaczny wpływ na ich nośność.Dla ścian w 
których występują rysy powierzchniowe należy 
zastosować wzmocnienie zgodnie z zaleceniami 
konserwatorskimi. Zaleca się usunięcie wtórnych
przemalowań i przywrócenie oryginalnej 
kolorystyki obiektu zgodnie z przeprowadzonymi
badaniami architektonicznymi.

WNĘTRZA
Stan zachowania oryginalnego wystroju - brak możliwości wizji lokalnej,
Wykończenia ścian, podłóg, sufitów - brak możliwości wizji lokalnej w części 
mieszkalno-usługowej, materiały wykończeniowe w ciągach komunikacyjnych: posadzka 
z płytek ceramicznych, drewna oraz linoleum, ściany wykończenie: tynki cementowo
-wapienne, farba olejna, klejowa, drewniane i kamienne okładziny schodów,
Korytarze i klatka schodowa - przebudowano pierwotny układ funkcjonalny komunikacji,
brak windy. 
Piwnica - nieużytkowa, brak: wentylacji, ogrzewanie, podłoga - betonowa, zadawalający stan 
ścian fundamentowych  i stropu (widoczne miejscowe zawilgocenia).

STOLARKA/ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
- brak nawiązania do części historycznej, 
częściowo wymieniona na stolarkę okienną typu pcv, 
zachowana w części wewnętrzna stolarka drzwiowa.
Zaleca się ujednolicenie stolarki okiennej i drzwiowej
(zewnętrznej) i przywrócenie do historycznego wyglądu. 

DACH
- po wykonaniu szczegółowej analizy nośności 
konstrukcji dachu z uwagi na montaż instalacji 
fotowoltaicznej, należy wziąć pod uwagę wymianę 
lub wzmocnienie konstrukcji drewnianej więźby 
dachowej wraz z poszyciem dachowym.



STRYCH / PODDASZE
- funkcja mieszkalna - należy wziąść pod uwagę 
przebudowę wraz z dociepleniem lokali 
wraz z ustanowieniem samodzielności 
lokali (odrębne KW dla każdego lokalu).

PIWNICE
- częściowa zmiana funkcji z gospodarczej na 
usługową z przeznaczeniem na magazyn
win, z uwagi na panujący mikroklimat i pierwotny 
charakter pomieszczeń, wykonanie 
poprawnie opaski wraz z warstwą podkładów 
(obecnie są miejsca opasek z materiału nieprzepuszczalnego: betonu, asfaltu), udrożnić i
przebudować istniejące zsypy.

INSTALACJA GRZEWCZA 
- sieć ciepłownicza, piece kaflowe, docelowo ogrzewanie tylko 
z sieci ciepłowniczej wraz z odrębnym opomiarowaniem dla 
każdego lokalu,

WENTYLACJA 
- typ wentylacji - grawitacyjna z możliwością zmiany na 
mechaniczną, ze względu na panującą wilgotność w całym 
budynku sugeruje się zastąpić wentylację grawitacyjną na 
mechaniczną, zmiana ogrzewania z pieców na paliwo stałe 
(kaflowe) pozwoli wykorzystać przewody dymowe do celów 
wentylacji mechanicznej (korzyści ekonomiczne, wykonawcze
i konserwatorskie). Docelowo wykonać bilans efektywności pod
 względem wydajności wentylacji. Ze wzglądów ekonomicznych 
udrożnić istniejące kanały wentylacyjne oraz przebudować 
pozostałe kanały dymowe po przejściu na ogrzewanie miejskiej 
sieci ciepłowniczej.

OZE 
- brak istniejącej,
- propozycja: izolacja fotowoltaiczna na dachu, ewentualnie 
okna typu Quantum Glass, odzysk ciepła w postaci rekuperacji.

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA - do przebudowy
 
INSTALACJA DESZCZOWA
- uszczelnienie rynien, rur spustowych i odprowadzenie wody zgodnie z opisem pzt, 

ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH
ROZWIĄZANIA OPARTE NA PRZYRODZIE (NBS)
- wprowadzenie nowych terenów zielonych w tym zielonej ściany (elewacja zachodnia), 
przebudowa instalacji deszczowej odprowadzającej z powierzchni dachu oraz terenów 
utwardzonych w kierunku terenów  biologicznie czynnych (skwery miejskie) oraz istniejącej
kanalizacji deszczowe od strony pl. Wolności po uzyskaniu odpowiednich zgód - zgodnie 
z pkt. Koncepcja Zagospodarowania Terenu 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
- aktualne zużycie energii
poprzez podłączenie wszystkich lokali do sieci ciepłowniczych, montaż dodatkowego źródła 
energii elektrycznej w postaci paneli fotowoltaicznych, wymiany stolarki drzwiowej i okiennej, 
przebudowę dachu wraz z dociepleniem, zmianę wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną,
pozwoli zaoszczędzić co najmniej 30% zużycia energii
- dotychczasowe działania termomodernizacyjne przeprowadzone w latach 1999/2000
nie przyniosło żadnych efektów oszczędności i podwyższenia standardu budynku,
w trakcie wizji stwierdzono wymianę stolarki drzwiowej i okiennej na pcv



PROPONOWANE ROZWIĄZANIA MITYGACYJNE 
- podłączenie do sieci ciepłowniczej, montaż paneli fotowoltaicznych, montaż okien typu 
Quantum Glass, montaż wentylacji mechanicznej

PROPONOWANE ROZWIĄZANIA ADAPTACYJNE 
- świadomość społeczna, zmiana mentalności - przejście z ogrzewania z pieców na paliwo
stałe i podpięcie do sieci ciepłowniczej
- gospodarka wodno - ściekowa - zagospodarowanie wód opadowych i ich retencjonowanie

WARUNKI DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z OGRANICZENIAMI MOBILNOŚCI I 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
- propozycje poprawy dostępności opisano w części projektu zagospodarowania terenu a 
jego główne zamierzenie to względu na aspekt finansowy i historyczny charakter budynku
zakłada poprawę dostępności na poziomie parteru oraz poziomu piwnicy (montaż windy
towarowo - osobowej z uwagi na planowaną zmianę sposobu użytkowania części 
pomieszczeń piwnicznych) 

WYTYCZNE I ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
- w przypadku realizacji inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu 
użytkowania wykonać ponownie kompleksową ekspertyzę ppoż na podstawie nowej 
koncepcji pfu z przełożeniem na wydzielenie strefy pożarowych (w tym parteru, klatek 
schodowych i wyjść ewakuacyjnych). 

PARTYCYPACJA 
- Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - dotację na prace konserwatorskie
i roboty budowlane przy zabytku,
- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków - dotację na prace konserwatorskie,
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dotacja i pożyczka na
termomodernizację,  
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach - dotacja i pożyczka na
termomodernizację,
- z właścicielem części budynku,
- z najemcami lokali usługowych.
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