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Opis przedmiotu prac budowlanych wraz z rzutami i przekrojami budynku 

 

Dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na remoncie i odtworzeniu dachu budynku wraz ze 

wzmocnieniem więźby dachowej i wymianą pokrycia dachowego, remoncie i przebudowie lukarni oraz 

kominów przy zabytkowym obiekcie 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich oraz odtworzeniowych 

pokrycia dachowego wraz ze wzmocnieniem więźby dachowej, remont i przebudowa lukarni oraz remont i 

udrożnienie kominów przy zabytkowej willi z okresu Młodej Polski.  

 

Lokalizacja:  

ul. Kazimierza Wielkiego 105, Kraków, Działka nr 339, obręb 3, jedn. ewid. – Krowodrza. 

 

Obiekt zabytkowy: 

Wpisany do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Małopolskiego pod nr A-566 wraz z otaczającym go 

ogrodem. 

Obiekt mieszkalny - willa, piętrowy, z częściowo użytkowym strychem, podpiwniczony, wybudowany w latach 

20-tych XX w. w technologii tradycyjnej. Usadowiony na działce o powierzchni 0,2179 ha (2179 m2). Nachylenie 

warstwicowe terenu - o minimalnym pochyleniu południowym. Działka skomunikowana jest istniejącym wjazdem 

bramnym z przechodzącą po stronie południowej drogą publiczną - gminną ulicą Kazimierza Wielkiego. 

 

Specyfikacja dachu budynku: 

Dach budynku zabytkowego o konstrukcji drewnianej, łamany mansardowy, kryty dachówką ceramiczną 

zakładkową typu marsylka montowaną gwoździami do łat drewnianych. Konstrukcja dachu oparta na dwóch 

rzędach stolców opartych na tramach z systemem płatwi i zastrzałów. Drewniane elementy konstrukcyjne ułożone 

są nad polepą wykonaną z cegieł wapiennych położonych na płask. Na podsypce wapienno – piaskowej. Więźba 

dachowa jest wykonana z profili. Realizacja wskazanych prac nie spowoduje ingerencji w przekroczenia 

gabarytowo-zewnętrzne. 

 

Powierzchnia zabudowy budynku: 

Wymiary zewnętrzne to prostokąt: 18,60 x 14.57 mb + przybudówka 3,74 X 4,25 MB 

Wysokość do kalenicy wynosi: 12,16 mb 

Wysokość do okapu wynosi: 5,80 mb 

 

Stan zachowania: 

Pokrycie dachowe (dachówka zakładkowa) uszkodzone, nieszczelne, obróbki blacharskie skorodowane i 

uszkodzone. Dachówki uległy częściowemu przemieszczeniu, od strony strychu widoczne liczne prześwity, przez 

które następują przecieki wody deszczowej. Stan więźby dachowej określono w programie konserwatorskim jako 

dosyć dobry. Występują jednak oznaki grzybów. Struktura drewna nie posiada objawów zgnilizny, co pozwala 

przypuszczać iż wewnętrzna wilgotność drzewa nie przekracza 25%. Nie zauważono nasilonych skutków 

żerowania owadzich szkodników drewna w postaci dużej ilości otworów wylotowych z wyjątkiem jednej z belek 

wiązarowych. 

Identyfikacja materiałów 

a) Więźba – drewno iglaste,  

b) Dachówka – ceramiczna 

Obiekt aktualnie wyłączony z użytkowania z uwagi na zły stan techniczny. 

 














