
Koncepcja renowacji i termomodernizacji 

budynku Ratusza w Mysłowicach

Zespół:

Piotr Hodor, Kinga Kalandyk, Filip Marchewka, 
Justyna Surma-Pietruszka, Agata Woźniak

18-19.01.2022 r., Mysłowice



PRZEDMIOT OPRACOWANIA
RATUSZ 1866r.

DAWNA SZKOŁA
1902r.

BUDYNEK „NOWY” rozbudowa lata 70-te



KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STAN ISTNIEJĄCY:

W obrębie wewnętrznego dziedzińca

ratusza prawie całą powierzchnię z kostki

zajmują miejsca parkingowe. Niewielka

ilość zieleni zlokalizowana jest w północno

– zachodniej i południowo – wschodniej

części działki. Stanowią ją niewielkie pasy

trawników, uzupełnionych nasadzeniami w

postaci krzewów.



KONCEPCJA

▪ zwiększenie powierzchni biologicznie 
czynnej - płyty ażurowe przerośnięte 
trawą

▪ nowe nasadzenia mało wymagających 
krzewów i bylin oraz zachowanie 
istniejących nasadzeń

▪ ogród fasadowy na elewacji od 
południowej strony (1) na istniejącym 
zieleńcu oraz na terenie nowego (ekrany 
przeciwkorzenne).

▪ stojak na rowery wraz ze stacją ładowania 
dla rowerów elektrycznych (2).

▪ zadaszenie wiaty rowerowej - zielony 
dach





KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA



STAN ISTNIEJĄCY ELEWACJI OD STRONY PODWÓRZA



KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA - PROPOZYCJE

1. Elewacja – renowacja stanu 

istniejącego + oświetlenie elewacji

2. Dach – modernizacja + panele PV

3. Piwnice – nowa funkcja ( przyjęto 

– biura)

4. Konstrukcja – do analizy

5. Okna – renowacja okien 

drewnianych

6. Przystosowanie do NPS

7. Odświeżenie wnętrz + nowe 

instalacje



OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU

W zakresie ochrony cieplnej budynku i poprawy efektywności energetycznej głównym założeniem jest 

zachowanie wartości kulturowej/historycznej budynku, zmniejszenie zapotrzebowania na energię budynku, 

poprawa komfortu cieplnego użytkowników.

STRATEGIA POSTĘPOWANIA:

1. Wykonanie badania termowizyjnego budynku, który wskaże stan izolacyjności budynku, miejsca ucieczki ciepła. Raport

termowizyjny może zostać wykorzystany jako uzasadnienie słuszności podjęcia działań w obszarze poprawy efektywności

energetycznej budynku.

2. Wykonanie audytu energetycznego budynku z uwzględnieniem zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną na

cele oświetlenia poprzez wprowadzenie systemu zarządzania oświetleniem i wymianą na energooszczędne oświetlenie (LED)

oraz doborem instalacji fotowoltaicznej z konstrukcją balastową.

Audyt energetyczny wskaże stan obecny izolacyjności przegród budowlanych i możliwości ich poprawy z uwzględnieniem

nakładów finansowych.

W trakcie opracowywania audytu należy dokonać ustaleń z inwestorem, konserwatorem zbytków w zakresie wytycznych celem

opracowania wariantu optymalnego możliwego do wdrożenia.

3. Znalezienie źródła finansowania inwestycji.

Obecnie dostępne są zarówno środki niskooprocentowanych pożyczek np. BOŚ, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), NFOŚiGW jak również środki bezzwrotne – dotacyjne zarówno z WFOŚiGW jak i programy

NFOŚiGW.

4. Wykonanie termomodernizacji wraz z wymianą oświetlenia i instalacją PV.

5. Edukacja użytkowników budynku w zakresie oszczędzania energii w budynku.



Proponowany zakres termomodernizacji:

▪ Renowacja istniejącej stolarki okiennej (uszczelnienie, odmalowanie)

▪ Docieplenie dachu do obowiązujących WT z uwzględnieniem ewentualnego wzmocnienia pod konstrukcję 

instalacji PV.

Z uwagi na zagospodarowanie maksymalnej powierzchni pod instalacji pv został wyeliminowany zielony dach.

▪ Poprawa sprawności systemu ogrzewania (płukanie hydrauliczne instalacji , poprawa regulacji miejscowej –

montaż głowic termostatycznych, odsłonięcie grzejników).

▪ Modernizacja instalacji cwu – sposobu wytwarzania (MPEC, kolektory słoneczne, pompa ciepła powietrze/woda).

▪ Po analizie zdjęć termowizyjnych i znaczącej wielkości strat ciepła z audytu energetycznego można rozważyć 

zastosowanie tynków i farb termoizolacyjnych

Dodatkowe prace :

− Renowacja elewacji wraz z odtworzeniem tynku,

− Wymiana orynnowania, parapetów zewnętrznych



Rozwiązania oparte na przyrodzie (NBS)

▪ zielone fasady

▪ powierzchnia biologicznie czynna dziedzińca

▪ nowe nasadzenia roślin mało wymagających gatunków rodzimych

▪ zielony dach (wiata na rowery)

▪ wykorzystanie wody opadowej (pojemnik na deszczówkę)

▪ zastosowane rozwiązania oszczędzające wodę w kranach (perlatory)

▪ zastosowane rozwiązania dotyczące oszczędności energii elektrycznej



ROZWIĄZANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

I Z OGRANICZENIAMI MOBILNOŚCI
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OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
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OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA



PROPONOWANE ROZWIĄZANIA MITYGACYJNE

- oszczędzanie wody czystej

- oszczędzanie energii elektrycznej i cieplnej

- wykorzystanie dotychczas nieużytkowanej powierzchni ogrzewanej (piwnice)

- zwiększenie świadomości ekologicznej użytkowników budynku

PROPONOWANE ROZWIĄZANIA ADAPTACYJNE

- zielone fasady

- powierzchnia biologicznie czynna dziedzińca

- nowe nasadzenia roślin mało wymagających gatunków rodzimych

- zielony dach (wiata na rowery)

- wykorzystanie wody opadowej (pojemnik na deszczówkę)

PODSUMOWANIE


