SPIS ZAWARTOŚCI KONCEPCJI
Autorzy: Władysław Bielski, Wojciech Butrym, Cezary Czemplik, Ewa Kołoszko, Mariusz Kowalski,
Celina Łozowska, Agnieszka Targońska
Nazwa i adres budynku: Willa C. Hermenau, ul. Niepodległości 85, Olsztyn.
Budynek podlegający ochronie: w rejestrze zabytków.
Wiek budynku: budowa 1900-1902.
Rodzaj i funkcja budynku: siedziba stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Arka” (od 1994
r.), skupiającego się na niesieniu pomocy dzieciom będącym w trudnej sytuacji życiowej (dzienny
pobyt dzieci). Pomieszczenia służą jako sale lekcyjne, sale terapeutyczne, jadalnie, biura,
magazyny.
Powierzchnia użytkowa budynku: 957 m2
Powierzchnia zabudowy: 378 m2
Liczba kondygnacji: budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Bryła budynku zróżnicowana;
część północna dwukondygnacyjna z poddaszem użytkowym; część południowa
jednokondygnacyjna z poddaszem użytkowym. Od strony południowej parterowa dobudówka z
płaskim dachem.
Typ konstrukcji: budynek murowany; częściowo w partii poddasza (od strony ul. Niepodległości) w
konstrukcji szkieletowej, wypełnionej cegłą, obustronnie tynkowanej. Detal architektoniczny z
cegły licowej.
Dach (forma, konstrukcja, pokrycie): dachy dwuspadowe z naczółkami – przecinają się pod kątem
prostym.
Więźba dachowa płatwiowo-kleszczowa z wysuniętym poza obrys budynku okapem. Pokrycie
dachu – dachówka ceramiczna esówka.
Ściany zewnętrzne (konstrukcja/warstwy, wykończenie fasad): murowane z cegły ceramicznej,
pełnej, maszynowej na zaprawie cementowo-wapiennej, w obrębie cokołu kamienne. Elewacje
tynkowane.
Stolarka okienna:
- okna drewniane skrzynkowe, bogato snycerowane, w większości stanowiące pierwotne
wyposażenie obiektu.
Stolarka drzwiowa:
- drzwi drewniane, ramowo-płycinowe, w większości stanowiące pierwotne wyposażenie obiektu.
KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Istniejący stan zagospodarowania
Przeznaczenie terenu:
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Teren 9U, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Olsztyn – Park Centralny
(Uchwała Nr XXX/371/08 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 sierpnia 2008 roku)
przeznaczenie podstawowe – usługi publiczne,
przeznaczenie dopuszczalne – administracja, kultura, turystyka, usługi hotelarskie,
gastronomiczne.
Warunki urbanistyczno-architektoniczne:
Posesja zlokalizowana u zbiegu ulic Kościuszki i Niepodległości, w bezpośrednim
sąsiedztwie koryta rzeki Łyny. Obszerna działka, ogrodzona siatką stalową, tylko częściowo
zagospodarowana (plac zabaw).
Obiekt wpisany do rejestru zabytków, podlegający ustawie o ochronie i opiece nad
zabytkami.
Zabudowa projektowana - nieprzekraczalne linie zabudowy, nakaz realizacji dachów
stromych krytych dachówką ceramiczną lub dachu mansardowego. Dach stromy powinien
mieć kąt nachylenia połaci w granicach 30˚-45˚. Kalenice obiektów tworzących pierzeję ul.
Kościuszki ułożone są równolegle do nachylenia stoku działki.
W przypadku projektowania tarasów otwartych nad gzymsem koronującym, powierzchnia
tarasów może wynosić max 20% powierzchni kondygnacji dachu,
Maksymalna wysokość zabudowy – trzy kondygnacje; rozumiane jako parter, piętro i
poddasze użytkowe,
W projektowaniu obiektu należy respektować wysoki standard architektoniczny i dobrą
ekspozycję wszystkich elewacji. Obiekt powinien charakteryzować się starannym detalem i
zastosowaniem wysokiej klasy materiałów wykończeniowych i elewacyjnych. Na
przeważającej powierzchni elewacji należy stosować materiały wykończeniowe takie jak:
tynki szlachetne, cegłę licową, okładzinę ceramiczną lub kamienną.
Obsługa transportowo-komunikacyjna:
Istniejący wjazd z pasa drogowego ul. Kościuszki.
Zieleń i woda:
Zieleń wysoka i niska (trawniki), woda opadowa z dachu budynku odprowadzona
bezpośrednio do istniejącej kanalizacji deszczowej, odprowadzenie ścieków deszczowych z
istniejących i projektowanych powierzchni utwardzonych ulic i parkingów przewiduje się do
komunalnej kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki i ul. Niepodległości lub po oczyszczeniu –
bezpośrednio do rzeki Łyny. Zaleca się miejscowe zagospodarowanie wód opadowych z
pozostałych powierzchni. Zgodnie z zapisami planu istniejący drzewostan należy zachować
w maksymalnym stopniu.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Główne założenia i rozwiązania projektowe zagospodarowania terenu:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. powierzchnia całkowita terenu – bez zmian;
2. powierzchnia utwardzona –proponowana zmiana lokalizacji powierzchni utwardzonych
wraz z wymianą nawierzchni na przepuszczalne;
3. powierzchnia biologicznie czynna – zwiększenie poprzez budowę zielonego tarasu z zielenią
ekstensywną nad salą Nr 8 (aula);
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KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA
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OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Wartość zabytkowa
Elewacje:
- bogato zdobione elewacje: tynkowane, z detalem architektonicznym z cegły licowej,
- akcentami architektonicznymi są dodatkowo widoczne fragmenty w konstrukcji
szkieletowej wypełnionej otynkowaną cegłą,
- ryzality,
- od strony północnej efektownie dekorowana weranda z reprezentacyjnym wnętrzem, z
tarasem znajdującym się na wysokości pierwszego piętra
- drewniany balkon z bogatą ornamentyką.
Wnętrza:
- oryginalna klatka schodowa;
- stolarka drzwiowa;
- fasety;
- pierwotne warstwy malarskie i możliwe zachowane polichromie pod wtórnymi tynkami.
Układ konstrukcyjny i zastosowane materiały istniejącego obiektu:
- budynek murowany, z cegły ceramicznej pełnej,
- stropy w piwnicy ceramiczne, odcinkowe (strop kleina),
- stropy parteru, piętra i poddasza drewniane, że ślepym pułapem,
- główna klatka schodowa drewniana, balustrada z toczonymi tralkami; schody prowadzą
na wspornikową galerię usytuowaną w środkowym pomieszczeniu budynku, z galerii jest
dostęp do pomieszczeń na piętrze.
Istniejące instalacje:
- elektryczna,
- wodno-kanalizacyjna,
- c.o.
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- odgromowa,
- teletechniczna.
NAJWIĘKSZE WYZWANIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA BUDYNKU
- ograniczenie kosztów utrzymania (koszty roczne w roku 2020): c.o. w przedziale 35.000-40.000,
energia ok. 12.000-15.000 PLN, woda ok. 3.000 PLN),
- zabezpieczenie budynku przed wilgocią,
- powstrzymanie dekapitalizacji budynku, rewaloryzacja elewacji,
- dostępność dla osób niepełnosprawnych, w tym podjazd, toalety i opcjonalnie winda,
- wykonanie toalet na każdej kondygnacji,
- przystosowanie (adaptacja) pomieszczeń w piwnicy i na II piętrze - obecnie piwnica jest
praktycznie nieużywana, zaś II piętro wymaga poprawienia dostępu (przebudowa klatki schodowej
aby zapewnić właściwą komunikację, także pod względem p.poż.),
- zapewnienie funkcjonalności obiektu adekwatnie do sposobu użytkowania,
- naprawa lub wymiana stolarki okiennej na taką, która będzie odpowiadała warunkom
konserwatorskim, ale także będzie ograniczała utratę ciepła,
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- zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku,
- „odwrócenie” budynku w stronę parku - obecnie wchodzi się do obiektu niejako od tyłu, zaś
reprezentacyjna weranda od strony parku jest nieużywana. Chcielibyśmy, aby w przyszłości
głównym wejściem była właśnie weranda. Warto się zastanowić nad cofnięciem części ogrodzenia
posesji tak, aby wejście znajdowało się bezpośrednio w przestrzeni parkowej, nieodgrodzonej
płotem,
- przebudowa wjazdu na posesję, być może od strony sąsiadującego bloku mieszkalno-usługowego
lub takie przebudowanie istniejącego wjazdu (np. cofnięcie w głąb posesji), aby możliwy był
montaż bramy automatycznej, a na czas oczekiwania na otwarcie można by było wjechać na
podjazd (aktualne trzeba byłoby czekać albo na ulicy, albo częściowo zablokować na ten czas
chodnik).
STAN ELEWACJI
- odspajające się tynki zewnętrzne;
- ubytki spoin muru ceglanego i jego lica;
- ubytki w konstrukcji i dekoracji zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej;
- korozja biologiczna konstrukcji ram okiennych;
- ubytki drewnianej konstrukcji szczytów budynku;
- zamurowane pierwotne otwory okienne i drzwiowe wykonane obecnie w formie blend;
- łuszczenie się powłok malarskich na stolarce;
- cokół częściowo wyremontowany.
WNĘTRZA:
Stan zachowania oryginalnego wystroju – budynek przeznaczony do wykonania szczegółowych
badań konserwatorskich w zakresie dekoracji malarskich; zachowana zabytkowa drewniana klatka
schodowa wraz ze sztukaterią w holu;
Wykończenia ścian, podłóg, sufitów – wtórne przemalowania ścian, częściowo zachowane podłogi
drewniane, sufity bez dekoracji;
Korytarze i klatka schodowa – brak miejsca na windę wewnątrz obiektu ze względu na ochronę
konserwatorską;
Piwnica – funkcja magazynowa, brak wystarczającej wentylacji, pomieszczenia częściowo
ogrzewane, posadzki betonowe i lastrykowe, stan ścian fundamentowych i stropu – bez
zawilgocenia.
PROPONOWANY PROGRAM UŻYTKOWY BUDYNKU I KONCEPCJA RENOWACJI
PROGRAM i DYSPOZYCJA FUNKCJI:
– zmiana sposobu użytkowania piwnic z magazynowej na pracownie warsztatowe.
ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE I MATERIAŁOWE:
Widoczność elewacji:
– częściowe przesłonięcie elewacji południowej poprzez zastosowanie ściany zielonej
– nasadzenia w linii ogrodzenia
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Dobór technologii izolacji elewacji, fundamentu, piwnicy oraz dachu:
1.
izolacja elewacji – docieplenie ścian od strony wewnętrznej (po uprzednim
przeanalizowaniu i uwzględnieniu badań stratygraficznych warstw malarskich) poprzez
zastosowanie płyt klimatycznych lub płyt z betonu komórkowego lub otwartych dyfuzyjnie
klimatycznych płyt izolacyjnych (na bazie włókien konopnych lub słomy);
2.
materiały renowacyjne z grupy WTA.
Fundamenty - bez zmian.
Ściany piwnic - od wewnątrz tynki ciepłochronne bez dodatkowego docieplenia, z uwagi na
znaczną grubość konstrukcji (około 74cm).
Dach – bez zmian.
Strop poddasza nieużytkowego – docieplenie wełną celulozową po uprzednim usunięciu
istniejącej polepy ułożonej na konstrukcji ślepej podłogi.
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
– proponuje się renowację i konserwację skrzydeł zewnętrznych stolarki okiennej i
drzwiowej oraz wymianę istniejących skrzydeł wewnętrznych na nowe, spełniające wymogi
termiczne;
– w piwnicy zakłada się wymianę okien na nowe o konstrukcji drewnianej zespolonej;
– w części budynku z lat 30-tych ubiegłego wieku zakłada się dokończenie wymiany stolarki
okiennej na drewnianą spełniającą obecne normy;
DACH – bez zmian, w dobrym stanie technicznym, pokrycie wymienione.
PODDASZE – nieużytkowe, bez zmian.
PIWNICE – w dobrym stanie technicznym, do zaadaptowania na pomieszczenia użytkowe
według potrzeby i możliwości technicznych.
INSTALACJE:
Instalacja grzewcza – istniejącą zmodernizowaną instalację zasilaną z sieci miejskiej za
pośrednictwem nowego węzła cieplnego pozostawia się bez istotnych zmian. W związku ze
zróżnicowanym czasem wykorzystywania obiektu i poszczególnych pomieszczeń zaleca się
inteligentny system sterowania energią cieplną – głowice termostatyczne połączone on-line
(wi-fi) z aplikacją sterującą.
Piwnica
Na istniejących grzejnikach zaleca się montaż termostatów - spiętych centralnym systemem
sterowania. Instalację rozprowadzoną w pomieszczeniach magazynowych należy
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zaizolować, tak by zapewnić utrzymanie temperatury powyżej 16oC.

WENTYLACJA
Wszystkie pomieszczenia są wentylowane, oprócz pomieszczeń piwnicznych i drugiego
piętra (poddasza). Istniejąca wentylacja grawitacyjna funkcjonuje sprawnie, brak miejsc
zawilgoceń i zapleśnień.
Wentylacja piwnicy zostanie zapewniona za pomocą zdecentralizowanych miejscowych
central nawiewno-wywiewnych (o wydajności do 150m3/h) zlokalizowanych w wybranych
niereprezentacyjnych kwaterach okiennych i sterowanych harmonogramem użytkowania.
Wentylacja parteru może zostać usprawniona przez instalację systemu mechanicznego z
rekuperacją. Należy w tym celu wykorzystać kanały wentylacyjne wywiewne parteru z
dodatkowymi kanałami 1p. przez kuchnie i łazienki, w trzech strefach, jako kanały
nawiewne i wywiewne do central rekuperacyjnych zlokalizowanych na poddaszu. Kanały te
mogą zapewnić wymianę na poziomie ok. 200-300 m3/h co zapewnia pokrycie do 75%
zapotrzebowania. W sytuacji pełnego wykorzystania pomieszczeń należy zapewnić
pracownikom informację o przekroczeniu stężenia CO2 oraz możliwość przewietrzania
okresowego przez okna.
Sala 8 - możliwość realizacji zarówno central wentylacyjnych w ścianie szczytowej jak i przy
ścianie wspólnej ze starej częścią z czerpnią i wyrzutnią w formie zabudowanej na dachu.
Wentylacja 1 Piętra
Możliwa do zastosowania wentylacja zdywersyfikowana nawiewno-wywiewna miejscowa,
sterowana stężeniem CO2 lub poziomem wilgotności pomieszczenia mierzonego w miejscu
istniejących kratek wentylacyjnych. Centrale o mocy do 150m3/h na pomieszczenie
zapewnią możliwość użytkowania przez 5-10 osób na pomieszczenie. W przypadku
organizacji okazjonalnej większych spotkań, należy przewietrzać pomieszczenie poprzez
otwieranie okien. Sterowanie centralami wraz z ogrzewaniem powinno być dostosowane
do harmonogramu użytkowania pomieszczeń. Szacowane użytkowanie na poziomie 1020% w ciągu doby, pozwoli na znaczące oszczędności.
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Wentylacja Poddasza
Możliwa do zastosowania wentylacja centralna lub podzielona na 2-3 stref, z lokalizacją
urządzeń rekuperacyjnych w przestrzeni poddasza i doprowadzeniem do pomieszczeń
nawiewu i wywiewu przez strop.
Rekuperatory wraz z jednostkami obsługującymi parter, mogą być umieszczone w
wydzielonej przestrzeni zabezpieczonej pożarowo (podłoga, podbitka poddasza ). Czerpnie
i wyrzutnie wyprowadzone poprzez blendy powtarzające wizualnie podziały w przestrzeni
istniejących okien, lub kanały wykorzystujące istniejące piony po wyfrezowaniu i połączeniu
istniejących kanałów wentylacyjnych.

OZE
– proponowana wiata fotowoltaiczna o mocy do 50kV z punktem ładowania nad miejscem
postojowym dla aut osobowych oraz jednośladów.
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INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA – bez zmian; rekomendacja – przebudowa węzła
sanitarnego na parterze budynku z uwagi na niespełnianie wymagań.
ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH – zbieranie wód opadowych z wiaty
fotowoltaicznej do zbiornika magazynującego z pompą, z możliwością wykorzystania do
podlewania zieleni.
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ROZWIĄZANIA OPARTE NA PRZYRODZIE (NBS, Nature-based solutions):
wykonanie tarasu zielonego na dachu aneksu z lat 30-tych po wykonaniu ekspertyzy
konstrukcyjnej i ewentualnym wzmocnieniu stropu i w zależności od nośności stropu
wykonanie zielonego dachu ekstensywnego użytkowego lub nieużytkowego, dobór i rodzaj
nasadzeń należy skonsultować z architektem krajobrazu;

wykonanie ściany zielonej na elewacji południowej oraz nasadzenia w linii ogrodzenia:
niskie od strony parku centralnego oraz wysokie od strony ul. Kościuszki i ul.
Niepodległości, dobór i rodzaj nasadzeń należy skonsultować z architektem krajobrazu,
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likwidacja utwardzeń przy budynku (plac dojazdowy oraz opaska) oraz ukształtowanie
terenu ze spadkiem od budynku, wymiana części nawierzchni utwardzonych na
półprzepuszczalne.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
- aktualne zużycie energii – w ramach poprawy efektywności energetycznej budynku zostaną
zastosowane rozwiązania wymienione powyżej; dodatkowo nastąpi wymiana opraw
oświetleniowych na oprawy LED, jeśli to możliwe należy wymienić tylko lampy (żarówki,
świetlówki) bez wymiany opraw;
Modelowe - szacowane zużycie ciepła w budynku jest około 2 razy większe niż ostatnie
deklarowane dane:
Stan obecny: zużycie 270 tys. kWh/m2 rok: zapotrzebowanie na moc cieplną: 108,3 kW

Po modernizacji: zużycie 110 tys. kWh/m2 rok; zapotrzebowanie na moc cieplną 37,5 kW (mniej
o 60% !)
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Spodziewane efekty renowacji:
– obniżenie kosztów ogrzewania po dociepleniu ścian od wewnątrz, uszczelnieniu przegród
zewnętrznych, renowacji stolarki okiennej wraz z dołożeniem skrzydła termicznego od wewnątrz i
ograniczeniu strat z wentylacji grawitacyjnej;
– obniżenie kosztów oświetlenia po zamianie na LED.
PROPONOWANE ROZWIĄZANIA MITYGACYJNE:
- zastosowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją pomieszczeń (ograniczenie zużycia energii
nieodnawialnej);
- fotowoltaika na nowoprojektowanej wiacie (ograniczenie zużycia energii nieodnawialnej);
- wymiana oświetlenia na ledowe (ograniczenie zużycia energii nieodnawialnej)
- docieplenie ścian od wewnątrz, uszczelnienie przegród zewnętrznych, renowacja stolarki
okiennej wraz z dołożeniem skrzydła termicznego od wewnątrz i ograniczeniu strat z wentylacji
grawitacyjnej (ograniczenie zużycia energii nieodnawialnej).
PROPONOWANE ROZWIĄZANIA ADAPTACYJNE:
- wprowadzenie nowych nasadzeń zieleni na działce;
- ograniczenie zagrożeń podtopieniami dzięki zmianie ukształtowania terenu i zastosowaniu
nawierzchni przepuszczalnych i półprzepuszczalnych oraz odszczelnienieniu części
nawierzchni utwardzonych;
- wykorzystanie wody opadowej do podlewania terenu zieleni - montaż zbiorników na wodę
deszczową.
WARUNKI DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z OGRANICZENIAMI MOBILNOŚCI I
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Obiekt niedostępny dla osób niepełnosprawnych. Sugeruje się budowę podnośnika przy obecnym
wejściu głównym dla wózków z uwagi na dużą różnicę terenu wokół obiektu wynoszącą około
1,12m.
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WYTYCZNE I ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Brak dodatkowych wytycznych, obiekt spełnia wymogi w tym zakresie zgodnie z posiadaną
ekspertyzą ppoż.
PARTYCYPACJA
Włączenie obecnych użytkowników w konsultacje rozwiązań projektowych w celu wypracowania
optymalnego układu funkcjonalnego obiektu.
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