SPIS ZAWARTOŚCI KONCEPCJI
Autorzy: Mirosława Aziukiewicz, Anna Bobko, Jakub Gołębiewski, Natalia Hasso-Agopsowicz,
Bartosz Lewiński, Emanuel Okoń, Piotr Wiszowaty
Nazwa i adres budynku: dawny budynek Wartowni, w zespole Koszar Dragonów, obecnie
nieużytkowany, ul. Dąbrowskiego 4a, Olsztyn.
Budynek podlegający ochronie: Wpis obszarowy do rejestru zabytków.
Wiek budynku: 1885/86, przebudowany na przełomie lat 50-tych i 60-tych XX w. oraz w roku
1996.
Rodzaj i funkcja budynku: nieużytkowany.
Powierzchnia zabudowy: 200 m2
Powierzchnia użytkowa: 158 m2
Kubatura: 1015 m3
Liczba kondygnacji: budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Typ konstrukcji: budynek murowany z cegły ceramicznej, pełnej.
Dach (forma, konstrukcja, pokrycie): dach dwuspadowy o małych kątach nachylenia połaci;
konstrukcja: stropodach o konstrukcji wykonanej z desek układanych w kratownicę, ujętych w
kleszcze oraz belki wiązarowe, odeskowanej, krytej papą.
Ściany zewnętrzne (konstrukcja/warstwy, wykończenie fasad): cegła ceramiczna, pełna, licowa.
Stolarka: okna żeliwne, szklone w szczeblinę krzyżową, ponadto okna drewniane, współczesne.
Drzwi stalowe.
KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Istniejący stan zagospodarowania terenu
Obiekt wolnostojący, stanowi integralną część zespołu pełniącego pierwotnie funkcję koszar.
Zlokalizowany przy głównej drodze wjazdowej do zespołu – obecnie ul. Dąbrowskiego.
Przeznaczenie terenu: funkcja społeczno-kulturalna.
Warunki urbanistyczno-architektoniczne: zabudowa o charakterze historycznym; obiekt o
wartościach historyczno-kulturowych.
Obsługa transportowo-komunikacyjna: dojazd z drogi publicznej od ul. Dąbrowskiego
Zieleń i woda: zieleń wysoka (pojedyncze drzewa).
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Główne założenia i rozwiązania projektowe zagospodarowania terenu:
Działka dla tej nieruchomości nie została wydzielona; jest częścią dużej działki wraz dawnym
placem apelowym i otaczającymi go budynkami.
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W przypadku dokonywania jakichkolwiek podziałów geodezyjnych należy przewidzieć potrzeby
terenowe budynku dawnej wartowni oraz teren dawnego placu apelowego przeznaczyć jako
przestrzeń ogólnodostępną.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
przed: 1. powierzchnia całkowita terenu 542,8m2, 2. powierzchnia utwardzona 230,8m2, 3.
powierzchnia biologicznie czynna 97,8m2, 4. powierzchnia zabudowy: 200 m2

i po wprowadzeniu planowanych rozwiązań:
1. powierzchnia całkowita terenu 528 m2, 2. powierzchnia utwardzona 190,5 m2, 3. powierzchnia
biologicznie czynna 105 m2, 4. powierzchnia zabudowy: 232,5 m2

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA
OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Wartość zabytkowa:
Elewacje: licowane cegłą, częściowo wtórnie przemurowane i częściowo przekształcone,
jednak z możliwością przywrócenia stanu pierwotnego. Stopień zachowania oryginalnej
substancji nadal umożliwia kompleksową rewaloryzację i wyeksponowanie walorów
historycznych obiektu. Elewacje zdobione płytkimi wnękami, częściowo z pozostałością
gzymsów kroksztynowych. Otwory komunikacyjne zwieńczone łukiem odcinkowym.
Zachowane powinny zostać elementy pierwotne: bryła, wystrój i kompozycja elewacji, w
tym podział elewacji otworami okiennymi i drzwiowymi w ich pierwotnym wykroju i
lokalizacji.
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Na wartość historyczną i architektoniczną składa się ponadto lokalizacja obiektu
stanowiącego integralną część zespołu architektonicznego dawnych koszar, wskazując na
ich układ funkcjonalny.

Wnętrza: nie posiadają elementów pierwotnych. Zalecane skucie wtórnie wykonanych
okładzin ściennych i podłogowych.

Układ konstrukcyjny i zastosowane materiały istniejącego obiektu
- budynek murowany, z cegły ceramicznej pełnej,
- ściany konstrukcyjne wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej, o szerokości
przekroju nośnego ścian 0,38 m,
- ścianki działowe murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowowapiennej o szerokości przekroju nośnego ścian 0,12 i 0,06 m,
- kominy wentylacji grawitacyjnej murowane z cegły ceramicznej pełnej,
- stropodach.
Istniejące instalacje
- brak
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NAJWIĘKSZE WYZWANIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA BUDYNKU

- brak użytkownika (poprzednia funkcja doprowadziła obiekt do destrukcji),
- bardzo zły stan zachowania elewacji,
- pęknięcia murów (zwłaszcza w nadprożach),
- ubytki spoin i cegieł; na przeważającej powierzchni elewacji (80 %) stwierdzono znaczne
zarysowania, spękania, itd. wymagające przemurowania na znacznej powierzchni,
- brak ogrzewania,
- brak systemu odprowadzenia wody opadowej (woda spływa wprost na elewacje)
- brak systemu odprowadzenia wód opadowych z ulicy (w okresie silnych opadów przy narożniku
północno-wschodnim – od strony ul. Dąbrowskiego – tworzy się kałuża, z której woda jest
rozbryzgiwana na ścianę przez przejeżdżające samochody),
- zasolenie obiektu,
- zawilgocenie obiektu wskutek kondensacji pary wodnej we wnętrzach obiektu, wewnątrz muru i
na jego powierzchni oraz przemarzania w okresie zimowym,
- wnętrze pomieszczenia i podłoga wyłożone są kafelkami, co uniemożliwia odparowanie pary
wodnej i wody w ścianach,
- zły stan zachowania pokrycia dachu (nieszczelności) i obróbek blacharskich.

PROGRAM UŻYTKOWY BUDYNKU I KONCEPCJA RENOWACJI
PROGRAM - Funkcja społeczno-kulturalna.
Proponujemy podział budynku na dwie części: biurowo socjalną i przestronną salę wielofunkcyjną.
ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE I MATERIAŁOWE
- przywrócenie geometrii dachu
- wymiana konstrukcji dachu; zmiana konstrukcji wiązarów dachowych - konstrukcja drewniana, w
kontekście potrzeby technicznych rozwiązań proekologicznych
- odtworzenie podcienia
- odtworzenie oryginalnych otworów okiennych
- powiększenie otworów drzwiowych - przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
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Przed przystąpieniem do działań inwestycyjnych wymagane jest wykonanie badań
architektonicznych w tym w szczególności odkrywek mających na celu ustalenie czy istnieje
podpiwniczenie budynku.

Il. 1. Koncepcja – rzut parteru.
PROPOZYCJE DOTYCZĄCE ELEWACJI
Elewacja Północna:
- wyeksponowanie elewacji od drogi publicznej ul. Dąbrowskiego
Elewacja Południowa:
- proponujemy wycięcie dwóch drzew – samosiejek rosnących przy samej elewacji (brzoza i
świerk)
- ze względu na zły stan zdrowotny drzewostanu i negatywny wpływ na budynek wskazana
jest też wycinka lipy
- proponujemy główne wejście do budynku dostosować do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami (poszerzenie otworu drzwiowego).
Elewacja Wschodnia:
- odtworzenie podcienia
- wyeksponowanie elewacji od drogi publicznej ul. Dragonów
Elewacja Zachodnia:
- wyeksponowanie elewacji od drogi publicznej ul. Dąbrowskiego
- likwidacja otworu drzwiowego i lokalizacja czerpni powietrza wkomponowanej w
elewację
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Il. 2. Koncepcja – elewacje.
PROPONOWANE ZABIEGI i MATERIAŁY ELEWACYJNE
Elewacje są licowane cegłą, częściowo wtórnie przemurowane i częściowo przekształcone,
jednak z możliwością przywrócenia stanu pierwotnego. Konieczna jest naprawa rys i
pęknięć, uzupełnienie ubytków cegieł, wraz ze spoinami. Zachowane powinny zostać
elementy pierwotne: bryła, wystrój i kompozycja elewacji, w tym podział elewacji
otworami okiennymi i drzwiowymi w ich pierwotnym wykroju i lokalizacji.
Elewacje zdobione są płytkimi wnękami, częściowo z pozostałością gzymsów
kroksztynowych. Otwory komunikacyjne zakończone łukiem odcinkowym. Stopień
zachowania oryginalnej substancji nadal umożliwia kompleksową rewaloryzację i
wyeksponowanie walorów historycznych obiektu.
WNĘTRZA
- zaleca się docieplenie posadzki, ścian obwodowych od wnętrza (płyty klimatyczne lub
tynki) i stropu w części administracyjnej;
- posadzka ceramiczna na izolowanej instalacji ogrzewania podłogowego wodnego.
STOLARKA/ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA
- zalecana stolarka okienna drewniana, wykonana we współczesnej technologii, z
odtworzeniem oryginalnego podziału (aranżacja historyzująca na podstawie ikonografii);
kolorystyka – analogia do wyników badań wykonanych na pierwotnych stolarkach tego
zespołu;
- stolarka drzwiowa - dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
DACH
- zaleca się odtworzenie attyk
- proponowana konstrukcja drewniana, wraz z izolacją wełną i papą dachową, w sali
wielofunkcyjnej konstrukcja odkryta od wewnątrz;
- wykonanie nowego systemu rynnowego wraz z odprowadzeniem wód opadowych do
studni chłonnej;
- konstrukcja dachu powinna uwzględniać nośność nowoprojektowanej instalacji
fotowoltaicznej oraz zielonego dachu.
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STRYCH / PODDASZE
- poddasze nad częścią biurową o funkcji technicznej
PIWNICE
- przed przystąpieniem do działań inwestycyjnych wymagane jest wykonanie badań
architektonicznych, w tym w szczególności odkrywek mających na celu ustalenie czy
istnieje podpiwniczenie budynku.
INSTALACJE
- niezbędne wykonanie nowej instalacji elektrycznej i multimedialnej oraz alarmowej;
- niezbędne wykonanie nowej instalacji p. poż. (gaśnica 4 kg, oświetlenie awaryjne,
podświetlane drogi ewakuacyjne);
- niezbędne wykonanie nowej instalacji wodnej i kanalizacyjnej.
INSTALACJA GRZEWCZA
- proponujemy montaż pompy ciepła powietrze-woda, która będzie zasilała układ
ogrzewania podłogowego oraz nagrzewnice w dwóch centralach wentylacyjnych; jednostka
zewnętrza pompy zlokalizowana w południowo-zachodniej części budynku (około 1 m od
budynku); skropliny z pomy ciepła odprowadzane do studni chłonnej na wspólnym terenie
kompleksu (koszary Dragonów), w pomieszczeniu technicznym zlokalizowany bufor CO ok.
200-300l spięty z czterema układami hydraulicznymi oraz jednostka wewnętrzna pompy
ciepła.
INSTALACJA WENTYLACYJNA
- propozycja realizacji wentylacji przez dwie centrale wentylacyjne z wymiennikami
przeciwprądowymi zlokalizowane na poddaszu technicznym (nad częścią biurową); układ
NW1 obsługujący część biurowo-socjalną i układ NW2 obsługujący salę wielofunkcyjną;
- wyrzutnia powietrzna dachowa (wykorzystanie istniejącego komina)
- proponujemy wkomponowanie czerpni powietrza w elewację od strony zachodniej
(przesłoniętej żaluzjami);
- układ NW1 obsługujący część biurowo-socjalną: nawiewy w okolicy otworów okiennych, a
wyciągi w toaletach i pomieszczeniu socjalnym;
- układ NW2 obsługujący salę wielofunkcyjną: nawiew w okolicy otworów okiennych, a
wyciąg środkiem sali;
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OZE
- roczne zużycie energii przez system ogrzewania może być bilansowane przez instalację
fotowoltaiczną zamontowaną na dachu budynku.

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
- podłączenie do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej; w pomieszczeniach sanitarnych i
socjalnych montaż miejscowych przepływowych podgrzewaczy elektrycznych.
ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH
- odprowadzenie wód opadowych do studni chłonnej.
ROZWIĄZANIA OPARTE NA PRZYRODZIE (Nature-based solutions, NBS)
- częściowe zagospodarowanie terenu przy budynku od strony południowej jako teren
zielony (zieleń niska).
SPODZIEWANE EFEKTY RENOWACJI
Zatrzymanie postępującej degradacji obiektu oraz przywrócenie wartości historycznej i
funkcjonalnej przy równoczesnym ograniczeniu śladu węglowego fazy użytkowania i odsunięciu w
czasie fazy końca życia budynku.
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
- aktualne zużycie energii: brak użytkowania
- dotychczasowe działania termomodernizacyjne i ich efekty: brak
PROPONOWANE ROZWIĄZANIA MITYGACYJNE
- zastosowanie pompy ciepła do ogrzewania i wentylacji pomieszczeń (ograniczenie zużycia energii
nieodnawialnej);
- fotowoltaika na dwóch połaciach dachu celem zasilenia energią elektryczną budynku
(ograniczenie zużycia energii nieodnawialnej);
- ciągi komunikacyjne z kamienia naturalnego z odzysku (ograniczenie wbudowanego śladu
węglowego).
PROPONOWANE ROZWIĄZANIA ADAPTACYJNE
- zieleń na dwóch połaciach dachu;
- wzbogacenie otoczenia budynku o teren biologicznie czynny;
- zbiornik przelewowy i studnia chłonna z wykorzystaniem wód opadowych na cele zasilania
powierzchni biologicznie czynnej;
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- opcjonalnie: zazielenienie zewnętrznej jednostki pompy ciepła.

WARUNKI DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z OGRANICZENIAMI MOBILNOŚCI I
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
- proponujemy poszerzenie otworu drzwiowego głównego wejścia do budynku (elewacja
południowa) - dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
- dostosowanie toalety.
WYTYCZNE I ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
- zgodne ustawą ppoż. Budynek nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych
(powierzchnia ≤200 m2).
PARTYCYPACJA
Nawiązanie dialogu przez miasto z potencjalnymi użytkownikami – organizacjami społecznymi,
pozarządowymi w celu wypracowania optymalnego rozwiązania projektowego.
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