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OPIS TECHNICZNY 
DO INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA NA POTRZEBY PROJ EKTU:  

ADAPTACJA BUDYNKU STAREJ WOZOWNI  
NA CELE DZIAŁALNO ŚCI KULTURALNEJ F.I.K. - "WOZOWNIA SZTUK". 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA  
 INWENTARYZACJA OBIEKTU                                                                 skala: 
             S-1 SYTUACJA                                                              1:500 
 I-1 RZUT PARTERU, PIETRA 1        1:50 
 I-2 RZUT POZIOMU 2, POZIOMU  3        1:50 
 I-2.1 RZUT DACH      1:50 
 I-3 ELEWACJE       1:50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 
 

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA 
- zlecenie inwestora 
- mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:1000   
- wizja lokalna 
- pomiary i fotografie 
- rozmowy z użytkownikami 
- Opinia Techniczna wykonana przez mgr inż. Rafał Szulc  

 
2.0.  DANE OBIEKTU 

Obiekt:     Budynek Wozowni 
Adres:     DZ. NR. GEOD.:  108,  OBRĘB 6, J.E.: FROMBORK,   
    GM. FROMBORK, POWIAT BRANIEWSKI, WOJ.   
    WARMIŃSKO-MAZURSKIE  
Inwestor :    Rzymsko-Katolicka Parafia p.w.  
    Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Fromborku 
Adres:     ul. Katedralna 6, 14-530 Frombork 

 
3.0. ZAKRES OPRACOWANIA 

Inwentaryzacja przeprowadzona na potrzeby projektu ADAPTACJI BUDYNKU STAREJ 
WOZOWNI NA CELE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ F.I.K. - "WOZOWNIA SZTUK". obejmuje: 
- inwentaryzację   zewnętrzną obiektu tj. dachy, elewacje, elementy ozdobne na elewacji 
- inwentaryzację wew.  

 
4.0. DANE OGÓLNE 

 Usytuowanie: obiekt usytuowany na wzgórzu katedralnym, Budynek wozowni znajduje 
się we Fromborku, gm. Frombork, w powiecie Braniewskim, na działce oznaczonej w ewidencji 
geodezyjnej nr. 108. W sąsiedztwie znajduje się Nowy Pałac Biskupi oraz budynek gospodarczy.. 
Budynek stoi na skraju skarpy o nachyleniu południowym. Teren  przy budynku opadający w 
kierunku wschodnim - deniwelacja na długości budynku około 0.5m i południowym około 0,3m. 
Rzędna terenu przy budynku zawiera się w granicach18,00 - 17,29 mnpm. 
 Przedmiotowy teren ma połączenie: 
- pieszo-jezdne przez bramę zachodnią poprzez drogę wewnętrzną na dz. nr. 103/1 z drogą 
gminną (ul. Katedralna) znajdującą się na dz. nr. 112. 
Na terenie znajdują się: 
- ciągi pieszo-jezdne wykonane z asfaltu oraz płyt betonowych chodnikowych. 
Teren na którym znajduje się obiekt jest ogrodzony.  
Obiekt składa się z trzech połączonych ze sobą brył. Do bryły centralnej z wieżą przylegaja 2 
skrzydła posiadające 2 kondygnacje nadziemne. Obiekt nie podpiwniczony. 
 Funkcja obiektu: niegdyś wozownia obecnie obiekt nieużytkowany. 
 Część centralna posiada dwie bramy od strony północnej, skrzydła boczne posiadają trzy 
wejścia od strony północnej i dwa od strony wschodniej. 
Teren bezpośrednio przy budynku nie posiada utwardzonego podłoża 

 
Skrzydło wschodnie. 
Bryła na rzucie prostokąta o wym. ok.16,91x11,02m. Dwie kondygnacje nadziemne (w tym 
poddasze) przykrywa dwuspadowy dach o nachyleniu (33 °) połaci i kalenicy równoległej do 
dłuższej krawędzi obiektu.  
 
Skrzydło zachodnie. 
Bryła na rzucie prostokąta o wym. ok.16,91x11,02m. Dwie kondygnacje nadziemne (w tym 
poddasze) przykrywa dwuspadowy dach o nachyleniu (33 °) połaci i kalenicy równoległej do 
dłuższej krawędzi obiektu. 
 
Bryła centralna 
Bryła na rzucie prostokąta o wym. ok.11,71x11,02m. Trzy kondygnacje nadziemne (w tym 
poddasze) przykrywa dwuspadowy dach o nachyleniu (33 °) połaci i kalenicy prostopadłej do 
skrzydeł bocznych. Wieża o wym. ok.3,95x4,36m. przykryta dwuspadowy dach  
o nachyleniu (33 °) połaci i kalenicy o ukierunkowa niu jak wyżej. 
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parametry charakterystyczne budynku:  
- pow. użytkowa:    921,88 m2 
- pow. zabudowy:   505,2 m2 
- wysokość bryły centralnej z wieżą  ok. 14,10 m 
- wysokość bryły centralnej bez wieży ok. 11,88 m 
- wysokość skrzydeł bocznych  ok. 7,2 m 
 

Zestawienie powierzchni pomieszcze ń: 
 
suma powierzchni u żytkowej 
- cały budynek 921,88 m2 
 
powierzchnie u żytkowe - parter (m2)  
nr.pom. nazwa pow. m2 wykończenie  
1.1  pom.  10,00  gres 
1.2  pom.  7,71   gres  
1.3 pom.  4,08   gres  
1.4 pom.  4,15   gres 
1.5 pom.  12,22   gres  
1.6 p0m.  120,8   gres 
1.7 pom.  35,81  gres 
1.8 pom.  65,20  deska 
1.9 pom.  17,48  gres  
1.10 pom.  49,97   deska 
1.11 pom.  10,83  deska 
1.12 pom.  6,90  gres 
1.13 pom.  4,62  bet. 
1.14 pom.  11,28  gres 
1.15 pom.  1,45  gres 
1.16 pom.  22,05  deska 
1.17 pom.  19,85  gres 
suma pow. pom. 414,4 m2 
 
powierzchnie u żytkowe - klatki schodowe (m2)  
nr.pom. nazwa pow. m2 wykończenie  
k1 klatka 5,83   bet. 
k2 klatka 5,52   deska 
k3 klatka 3,84   deska 
k5 klatka 1,28   deska 
suma pow. 16,47 m2 
 
powierzchnie u żytkowe pi ętro 1 (m2) 
nr.pom. nazwa pow. m2 wykończenie  
2.1 pom.  2,13   gres 
2.2 pom.  6,64  gres 
2.3 pom.  20,39  gres 
2.4 przestrzeń nieużyt.122,2 brak 
2.5 pom.  108,9   płyta 
2.6 pom.  9,67  płyta 
2.7 pom.  116,3  płyta 
suma pow. pom. 386,23 m2  
 
 
powierzchnie u żytkowe - poziom 2 (m2)  
nr.pom. nazwa pow. m2 wykończenie  
3.1 pom.  81,00  gres 
3.2 pom.  12,11  deska 
3.3 pom.  11,57  deska 
suma pow. pom. 104,78 m2 
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powierzchnie nieu żytkowe - poziom 3 (m2)  
nr.pom. nazwa pow. m2 wykończenie  
4.1 pom.  28,32  brak 
4.2 pom.  9,75  deska 
suma pow. pom. 38,07 m2 
 

5.0. DANE TECHNICZNE 
 
5.1. FUNDAMENTY 

 Posadowienie budynku bezpośrednie. Fundament budynku stanowią ściany murowane z 
ciosów kamiennych. 
Głębokość posadowienia od poziomu podłogi parteru ok.2,0m. Budynek usytuowany jest na 
skarpie. 
Opis fundamentów znajduje się w opinii technicznej konstrukcyjnej wykonanej przez mgr inż. 
Rafał Szulc na podstawie odkrywek fundamentów wykonanych przez mgr Adama Ośko 
opisanych w dokumentacji geotechnicznej. 
 

5.2. ŚCIANY, SŁUPY MUROWANE 
- Ściany parteru zewnętrzne, skrzydeł bocznych o gr. ok. 50 cm z cegły ceramicznej pełnej na 
zaprawie wapiennej, bryły centralnej o gr. ok. 65 cm z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie 
wapiennej 
- Ściany piętra I zewnętrzne o gr. ok. 50 cm. 
- Ściany piętra II zewnętrzne o gr. ok. 50 cm. 
- Ściany nośne wewnętrzne o gr. 12,16,20 cm z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej. 

 - słupy murowane w bryle centralnej o wymiarach 65x65cm z cegły ceramicznej pełnej na 
 zaprawie wapiennej 
 
5.3. KOMINY 

 Kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej, wykonane jako wolnostojące. 
Ponad dachem zlokalizowano 2 kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej.  
Ze względu na przewidywane rozbiórki nie wykonywano inwentaryzacji kanałów kominowych ani 
ekspertyzy kominiarskiej dotyczącej drożności i stanu technicznego tychże kanałów. 
Kominy murowane powyżej połaci dachu. 

 
5.4. NADPROŻA OKIENNE I DRZWIOWE 

Nadproża murowane łukowe i Kleina 
 
5.5. SCHODY 

Budynek posiada cztery klatki schodowe drewniane i jedną żelbetową.  
Schody zewnętrzne do skrzydła wschodniego stalowe. 

 
5.6. STROPY 

Budynki różnią się poziomem parteru. Poziom parteru w skrzydłach bocznych jest niższy o około 
15 cm od poziomu parteru w bryle centralnej. 
 
skrzydło wschodnie. 
Strop nad parterem drewniany belkowy. 
Strop od góry obity płytą drewnopochodną. 
Strop od spodu obity boazerią. 
 
skrzydło wschodnie. 
W zachodniej części skrzydła wschodniego strop żelbetowy. 
 
 
bryła centralna 
W części środkowej budynku strop nad parterem murowany, sklepieniowy oparty na filarach 
murowanych. Nad piętrem w części środkowej strop drewniany. 
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5.7. DACHY 
Dachy pokryte dachówką ceramiczną holenderką esówką na łaceniu i pełnym deskowaniu 
Więźba dachowa drewniana typu płatwiowo-kleszczowego. Krokwie o wymiarach 18x18cm, a 
nad wieżą 14x14, oparte na płatwiach 16x16cm. Płatwie podparte słupami z mieczami. Brak 
docieplenia dachu. 
Nad skrzydłem zachodnim dach wtórny  - stalowy. 
 

5.8. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana wtórna. 
Stan stolarki od złego do bardzo złego (wypadające szyby). 
 

5.9. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE 
Podłoga na gruncie 
Posadzki wykończone wtórnymi okładzinami ceramicznymi, lub betonowe bez wykończenia. 
 Pom. 1.10 wykończone deską podłogową. 
 Ściany 

Ściany murowan pokryte tynkiem wapiennym malowane farbą w kol białym – widoczne duże 
ilości zacieków z nieszczelnego niegdyś dachu. W części pomieszczeń ściany obłożone boazerią. 
Sufity, skosy poddaszy.  
W skrzydle zachodnim sufity z kasetonów styropianowych. 
W reszcie budynku sufity i skosy poddaszy obite boazerią, na parterze bryły centralnej, oraz w 
kilku pomieszczeniach parteru skrzydła wschodniego sufit wykończony tynkiem wapiennym na 
trzcinie. 
 

5.10. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE 
 
Podbitka 

Elewacja z cegły pełnej, część gzymsów do powtórnego przemurowania i naprawy.  
 

Obróbki blacharskie 
W skrzydłach bocznych  rynny dachowe z blachy ocynkowanej o średnicy 15cm, rury spustowe o 
średnicy 12cm –w stanie dobrym, miejscowe nieszczelności. 
Na pozostałych dachach brak orynnowania. 
- Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej, miejscami w stanie bardzo złym, niekompletne, 
 zdeformowane, nieszczelne , źle zamocowane do ram okiennych. 
- Schody zew.  – stalowe, balustrady stalowe, pomalowane farbą olejną. 
 

5.11. INSTALACJE 
Budynek jest wyposażony w instalacje: 
- wodną 
- kanalizacji sanitarnej 
- ciepłownicza. 
- elektryczna zasilająca obiekt. 

wozownia posiada czynną instalację elektryczną. Budynek zasilony jest z sieci 
ENERGA- OPERATOR S.A. , poprzez budynek plebanii. Na plebani znajduje się układ 
pomiarowy. 

- Instalacja odgromowa 
Na dachach wykonana jest instalacja odgromowa biegnąca wzdłuż okapów i kalenicy 
dachów. Instalacja odgromowa jest sprowadzona pionami uziemiającymi w dół po 
elewacji w każdym narożniku. 
Stan instalacji jest zły. 
 
 
 

OPRACOWAŁ:    
 
mgr inż. arch. Grzegorz Wojtkowski    
upr. bud. 5/2006/WM 
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6.0 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
 

 
1.elewacja zachodnia i południowa - widok od ul. katedralnej 
 
 

 
2.elewacja wschodnia i północna 
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3.elewacja wschodnia 
 
 

 
4.elewacja zachodnia i północna 
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5.elewacja zachodnia - bryła centralna 
 
 

 
6.bryła centralna - ściana południowa wieży 
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7.elewacja południowa - gzyms przy szczycie skrzydła wschodniego  
 
 

 
8.elewacja północna - gzyms bryły centralnej od strony wschodniej 
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9.skrzydło zachodnie - dach stalowy 
 
 

 
10.skrzydło zachodnie - pom.1.6 
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11.bryła centralna pom. 1.7 
 
 

 
12.bryła centralna pom. 1.8 
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13.bryła centralna pom. 2.5 - klatka schodowa k3 
 
 

    
14-15.bryła centralna pom. 2.5 
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16.bryła centralna pom. 3.1 - klatka schodowa k5 - łuki ścian wieży 
 
 

 
17.bryła centralna pom. 3.2 
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18.bryła centralna pom. 4.1 
 

    
19.bryła centralna pom. 4.2 
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20.skrzydło wschodnie - pom. 1.9 - klatka k2 
 
 

 
21.skrzydło wschodnie - pom. 1.10 
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22.skrzydło wschodnie - pom. 1.14 - komin 
 
 

 
23.skrzydło wschodnie - pom. 2.7 


